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Na přelomu 30. a 40. let 20. st. byly předloženy dvě výrazně rozdílné klasifikace sino-

tibetských jazyků. Li (1937) reprezentoval tradiční pohled, který spojoval čínštinu s jazyky 

tajskými a miao-yao, zatímco Benedictova klasifikace (1942), která je zcela vyloučila a 

zařadila mezi jazyky austrijské, se v tomto ohledu dočkala uznání až v 70. letech. Naproti 

tomu se nepotvrdila exkluzívní pozice karenských jazyků. 

 

Li (1937)   sinitické Benedict (1942)  sinitické 

        

 sino-  tajské sino-    

 -tajské   tibetské   karenské 

sino-   miao-yao     

-tibetské       tibeto- 

   tibeto-    -barmské 

   -barmské     
  

Dalším sporným bodem se stala pozice jazyka bai (= min-chia) z čínské provincie Yunnan. R. 1887 si Terrien 

de Lacouperie uvědomoval smíšený charakter jazyka a pokoušel se dokázat jeho mon-khmerské kořeny. 

Většinou však byl jazyk bai řazen mezi tibeto-barmské jazyky a početné paralely v čínštině byly interpretovány 

jako výpůjčky. Sinitickou příslušnost jazyka bai navrhl r. 1953 J.H. Greenberg a ke stejnému závěru dospěl 

později i P. Benedict. V polovině 90. let předložil S. Starostin (1995) argumenty opírající se jak o historickou 

fonetiku, tak o glottochronologii, na jejichž základě potvrdil sinitickou příslušnost jazyka. Přesto ještě r. 2003 

trvá Matisoff na tibeto-barmské příslušnosti jazyka bai. Porovnejme vlevo syntézu z klasifikací Benedicta, 

Shafera a Egeroda, jak ji vypracoval Ruhlen (1987, 146), vpravo model Matisoffův (2003, 5): 
 

             

      čínský     čínský 

 sinitické          

      bai     bai 

            

sino-      karenské     karenské 

-tibetské            

      tibetské sino-    lolo-naxi- 

      -tibetské    -barmské 

      barijské      

        tibeto-   jingpho- 

  tibeto-    kuki-naga -barmské   -nung-lu 

 -barmské          

      kačin-lu     qiang 

            

      moso     himalájské 

            

      barmské     kamarupan = 

           kuki-čin-naga 

       lolo   abor-miri-dafla (‘Mirish’) 

           bodo-garo (‘Barish’) 
 

Jiní badatelé (Li 1916, Luo 1943, Wiersma 1990) viděli v jazyce bai sinitizovaný kreol. Dai (1995) upřesnil, že 

by primárně mohlo jít o jazyk blízký skupině yi-barmské. 
 

Diskuse o pozici jazyka bai nabývá poněkud jiný rozměr v modelu, který předložil G. van Driem (1997). Autor 

předpokládá jako primární dichotomii západo/východní, nikoliv mezi větvemi sinitickou a tibeto-barmskou jako 

většina jiných autorů. Termín sino-tibetský proto zcela opouští a nahrazuje jej termínem tibeto-barmský. 

Východní větev rozděluje na části jižní a severní neboli ‘Sino-Bodic’. Její součástí je také jazyk bai. Je zřejmé, 

že otázka příslušnosti jazyka bai už není tak ostře vyhraněná jako při tradiční siniticko/tibeto-barmské 

dichotomii. Zjednodušený van Driemův model vypadá následovně: 
 



   tibeto-barmské        

  západní    východní     

       severní   jižní   

       (= ‘Sino-Bodic’)     

kāmarūpan sal barijské        

      severo-východní jiho-západní jiho-východní 

    severo-západní (sinitické)   (qiāng, rung) 

             

    himalájské bodijské lolo-barmské karenské  
 

Základní dichotomii založenou na exkluzívní pozici sinitické větve nezachovává ani Starostinův model (viz 

Starostin & Burlak 2001) vycházející z glottochronologie. Předpokládá pět primárních, více méně paralelních 

větví, přičemž sinitická a tibeto-barmská představují dvě z nich (graf vyjadřuje vzájemné vztahy pouze 

topologicky, ne kvantitativně): 
 

         severní: pekinský (baihua), u, san, gan 

          hakka, yue = kantonský 

    sinitické   minské:  

        bai 

          
       lolo-barmské barmský, mru, ugong, maru, atsi, ačang, hpun, nosu, 

         sani, asi, lisu, lolopho, lahu, dzino, akha, hani, bisu, 

         mpi, biyue, phunoi 
          

       tangutský = xi-xia 

       jiarong = rGyalrong 

       ciang  

     tibetské klasický tibetský; moderní: lhasa, balti, amdo … 

       tsangla  

     kayke  

       gurung gurung, tamang, thakali 

       nung nung, rawang, trung 

       čepang čepang, magari 

    tibeto-barmské karenské pwo, pho, leke, phlon, sgo, breť, kaya, bwe, geba, 

         gekho, padaun, mopwa 

        

         kuki- luhupa, tankhur, šo, khami, mara, sabeu,  

         -čin bete, aymal, lušei, tiddim, siyin 
         mikir 

     kuki-naga  manipuri = meithei 

sino-tibetské       naga ao, lhota, sema, … 
           

         sev. mošang, banpara, tamlu, čang 

         naga 

         
       jingpho = kačinské 

       newari  

       lepča  

       západo- pattani, čamba-lahuli, kanauri, kanaši, almora, thami, 

       -himalájské damnya, rangkas 

          

         bodo 

    bodo-garo   dimasa 

         meť 

          

         andro 

     lu    čak 

         katu 

          

         abor 

         apa-tanang 

    abor-miri   miri 

         dafla 

          

    východo-himalájské   limbu, yakha, yampu, tulung, bontawa, khaling,  

         bahing, sunwar 
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