
J A Z Y K Y  A F R I K Y  
V PŘEHLEDU GENETICKÉ KLASIFIKACE 

Václav Blažek 
 

V době před kontaktem s Evropany, jenž započal už v antice, z pohledu globální genetické klasifikace užívalo 
původní obyvatelstvo Afriky jazyky, které mohou být zařazeny do jedné ze čtyř maximálních taxonomických 
jednotek, jazykových velekmenů. Nazývají se (pořadí je zvoleno od jihu k severu): 
I. KHOISANSKÝ 
II. malgašský < AUSTRONÉSKÝ < AUSTRIJSKÝ 
III. KONGO-SAHARSKÝ 
IV. AFROASIJSKÝ < NOSTRATICKÝ 
 
I. Khoisanské jazyky 
Georgij Starostin je autorem následující glottochronologické klasifikace khoisanských jazyků (Santa Fe, 2004): 
                                  
  -11 -10 -8  -6   -4    -2     0    +1,8 tis. let 
                                
                               hadza 
                               sandawe 
          -4.61                   kwadi 

makro-                            nama 
-khoisanské I                   khoekhoe 0.27   !ora 
 -11.1                          //ani 
                         khoe 1.08 kxoe 
    makro-     centrální               tsixa 
    -khoisanské II           -1.12     východní   hiečware 
      -6.58              0.25 khoe   kua 
                     non-khoekhoe 1.30   danisi 
                           1.63  cara 
                               nharo 
          -4.71            0.57     |gwi 
       vlastní khoisanské               1.63  //gana 
                               masarwa 
                 jižní    0.47     !xoong 
                 khoisanské -0.94       |auni 
                     -0.22        //xegwi 
              -2.86      -0.11       |xam 
             periférní       0.32      //ng 
                 severní    0.62     khomani 
                 khoisanské           hoan 
                   -1.68          !o!kung 
                       0.37      žu|’hoan 
                        0.67     //au//en 
Pozn.: Pro přepis khoisanských mlaskavek (angl. clicks) se používají následující symboly (v závorce realizace výslovnosti): 

 labiální, /, |  (dentální), ! (alveolární), //, || (laterální), ≠, ‡ (palatální). 
 
II. Austrijské > austronéské jazyky 
Malgašský jazyk, omezující se na největší africký ostrov, Madagaskar, je jediným představitelem austrijské 
makrofyly v Africe. Předkové Malgašů se připlavili v prvních stoletích n.l. nejspíše z Bornea, soudě podle toho, 
že barito, jazyk nejbližší malgašskému, se užívá právě zde. 
 
III. Kongo-saharské jazyky 
Hypotézu o vzdálené genetické příbuznosti dvou makrorodin, kongo-kordofánské a nilo-saharské, které 
postuloval r. 1963 J.H. Greenberg, vyslovil r. 1972 E. Gregerson. R. Blench (2003) se pokusil vytvořit stromový 
model pro kongo-saharské jazyky ("Niger-Saharan" v jeho terminologii). Pozice kongo-kordofánských jazyků 
jako jedné z nilo-saharských větví představuje revoluční, ale zcela legitimní, i když zatím nedokázané řešení:  
         kongo- -saharské        
                  kuliak 
  šabo                  
                    
              berta kunama komuz = 
                  gomuz + koman 
fur maba                  
   saharské songhay              
                    
                    
   kongo-kordofánské  centrální súdánské východosúdánské  kado  
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III.A. Kongo-kordofánské jazyky 
Autory následujícího klasifikačního modelu i grafu jsou Kay Williamson[ová] & Roger Blench (2000, 18): 
              kordofánské 
               
              mande 
               
              defaka 
          ijoidní   ijo 
               
              bantoidní 

kongo-         v. benue-kongo  Cross River 
-kordofánské              středonigérijské 

          v. volta-kongo    
          = benue-kwa   z. benue-kongo 
               
              kwa 
     ijo-kongo        
              ubangi 
  niger-kongo     volta-     fali 
 = kongo-mande-atlantské     -kongo     kam 
           adamawa-gur  ba 
               adamawa I + II 
               centrální gur 
        dogon-      periférní gur 
        -kongo        
          z.     senufo 
         volta-kongo    pre 
              kru 
               
              dogon 
               
              atlantské 
Zkratky: v. východní, z. západní. 
 
Kordofánské jazyky 
Viz ALI 19 podle Th. Schadeberga (1981a). V klasifikaci J.H. Greenberga (1963) figurovala ještě pátá větev, 
kterou on nazýval tumtum (dnes krongo-kadugli neno zkráceně kado). Th. Schadeberg (1981b) ukázal, že patří 
mezi nilo-saharské jazyky. 
         ko 
     východní    warnang 
          
         koalib + rere 
   heiban      logol 
     centrální    laru 
         heiban = ebang 
         utoro 
         širumba 
     západní    tiro 
         moro 
          
 kordofánské       ngile = masakin 
          dengebu 
         točo 
   talodi      talodi = jomang  
         nding 
         tegem 
          
   rašad      tagoi 
         tegali 
          
   katla      katla = kalak 
         tima = lomorik 
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Jazyky mande 
Autorem grafu je R. Kastenholz (1991) s doplňky podle Dwyera (1989). Viz též ALI 20. 
             bambara, dyula, 
             mandinka 
             koranko 
             vai 
             kono 
             jogo + ligbi, numu, 
             atumfuor, wela 
             jeri 
     centrální & jiho-západní      susu 
             yalunka 
             kpelle 
             looma 
             bandi = gbande 
             mende 
             loko 
              
   západní         sorogama = sorko 
             tieyaxo 
             tiema cewe 
             hainyaxo 
              soninke = azer 
             bobo = sya 
             dzuun = samogo-guan 
     severo-západní       sembla 
             jo = samogo-don 
 mande            
             mano 
             dan = yakuba, gio 
              tura = wen 
              guro = kweni 
              yaure 
              mwa 
              wan = nwa 
              gban 
   východní          beng = gan 
               
              bisa 
              sane = 
              = samogo-touga, maya 
              san = j. samo, mako 
             busa = bisa, boko 
             šanga 
             tyenga 
 
Atlantské jazyky 
Autorem lexikostatistické klasifikace atlantských jazyků je J.David Sapir (1971); srov. také ALI 21: 
        fulfude 
        wolof 
        serer 
        cangin 
        diola 
        papel 
  severní      balanta 
        bassari, bedik 
        konyagi 
        biafada, pajade 
        kobiana, kasanga 
        banyun 

atlantské       nalu 
        

        bijago 
         
        sua 
        temne 
        šerbo 
  jižní      gola 
        limba 
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Ijoidní jazyky jsou užívány na nevelkém území v deltě Nigeru. Autory klasifikace jsou Jenewary (1989) a K. 
Williamson[ová], ALI 22.  
Jazyky skupiny dogon se hovoří ve státech Mali a Burkina Fasso. Zde uvedená klasifikace se opírá o model, 
který předložila Geneviè Calame-Griaule (1978), viz též ALI 23: 
Autorem klasifikace jazyků kru, které jsou užívány v Libérii a Pobřeží Slonoviny, je Marchese (1989); viz též 
ALI 25: 
 
         defaka     jamsay tegu      godie 
              toro tegu      kouya 
         nkoro  nížina  tene kã      dida 
         ibani     tomo kã  v.   kwadia 
ijoidní         kalabari     toro soo      bakwe 
   v.     kirike = okrika  úbočí  tombo soo      wane 
         nembe     kamba soo      grebo 
 ijo       akaha = akassa     duleri dom      guere 
         izon dogon západ  ejeŋge dõ  z.   bassa 
   z.     biseni  severozápad baŋeri me kru     klao 
         akita = okordia  severní plató bondum dom      kuwaa 
         oruma     dogul dom      tiegba, 
            yanda dom      abrako 
            oeu yille      seme 
            naya tegu     
                 
 
Jazyky gur (tak už 1895 Krause podle etnonym Gurma & Gurunsi; ve francouzštině voltaïque) se hovoří na jihu 
Mali, na severu Pobřeží Slonoviny, v Ghaně, Togu, Beninu, Burkina Faso a Nigérii. Autorem klasifikace je 
Manessy (1975, 1978), viz též ALI 26.  
Jazyky skupiny adamawa-ubangi se táhnou od sz. Nigérie, přes severní Kamerun a Gabun, obě Konga, jižní 
Čad, až po Středoafrickou republiku a Súdán. Autory klasifikace jsou Boyd (1989) a Kleinewillinghöfer (1996). 
Viz též ALI 27. 
 
          kurumfe        leko 
  severní       bwamu        duru 
          buli-konni        mumuye / 
          v. oti-volta        yendang 
          z. oti-volta        nimbari 
          gurma        mbum 
          yom-nawdm        bua 

centrální         lobi        kim 
          dyan        day 
          kirma   adamawa    waya 
          tyurama        longuda 
          z. gurunsi        jen 
  jižní       c. gurunsi        bikwin 
          v. gurunsi        yungur 
gur          dogose        ba = kwa 

          gan adamawa-      kam 
           -ubangi         fali 
          kulango         
          loron        gbaya 
          viemo         banda 
          tyefo         ngbandi 
          wara-natioro   ubangi     sere 
          baatonun         ngbaka 
          win =         mba 
          = toussian        zande 
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Jazyky kwa se hovoří od Pobřeží slonoviny až po jihozápad Nigérie. Termín zavedl už r. 1895 Krause, opět jej 
použil J.H. Greenberg (1963). Jeho model modifikovali Bennet & Sterk (1977), zde je uvedena klasifikace podle 
Sterwarta (1989; viz též ALI 29). 
Termín benue-kongo užil poprvé J.H. Greenberg. Jeho klasifikaci přepracovali Bennet & Sterk (1977), do 
současné podoby ji uvedl Blench (1989; viz též ALI 31). 
                                                                                                               
kwa    benue-kongo 
         ega     bantoidní 
         avikam  bantoid-  delta Cross 
         alladian   -cross  bendi? 
         ajukru      
         abidji     uka? 
         abbey  v.    
         attie     jukunoidní 
         ebrie     tarok 
   potou      mbatto     jv. plató 
         krobu     c. plató 
    z. tano    abure, eotilé  c. Nigérie  berom 
  potou-       akan benue-    sz. plató 
  -tano  c. tano bia   nzema-ahanta -kongo    kainji 
   tano      anyi, baule,      
         anufo     idomoidní 
         efutu-awutu      oko 
      jižní  larteh-anum-      nupoidní 
    guan    -čerepong     ayere-ahan 
         s. guang  z.   akpes 
               

kwa        ga     igboidní 
         dangme     akkokoidní 
         lelemi-lefana,     edoidní 
          akpafu-lolobi     joruboidní 
  na-togo       likpe, santrokofi       
         logba       
         basila, adele       
         avatime       
         nyngbo-tafi       
  ka-togo      kposo, ahlo,       
         bowiri       
         kebu, animere       
         ewe       
  gbe        gen, aja       
         fon-phla-phera       
 
 
Jazyky skupin západní kainji a "Cross River" se hovoří v Nigérii. Klasifikace západní kainji vychází z 
nepublikované studie Blenche a Williamsonové (Bantoid revisited, 1988), klasifikace skupiny "Cross River" se 
opírá o Connella (1994). 
 
          reše   bendi     yakoro, bendi, alege, bumaji, bokyi 
          laru        s.-j. koring, kukele, kohumono,  
          lopa        agwagwune 
                v.-z. ikom, mbembe, legbo 
          kambari   horní     ukpet-ehom 
             Cross     agoi, doko, iyongiyong 
  c.        Cross       kiong, korop 
          basa River       iko, ibino, efik, ibibio, ekit, efai, ibuoro,  
          kamuka   dolní     anaang, oro, okobo, ilue, ebughu, .. 
          pongu, bauši,  Delta Cross     obolo 
z. kainji         gurmana, ura  Cross      eleme 
          cipu   kegboid =    baan = ogoi 
             ogoni     gokana 
          lela        tee = tai 
  sz.       hun-saare        kana 
          kag   centrální    abuan, odual 
          gwamhi-wuri   Delta     kugbo, ogbia 
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Bantoidní jazyky 
Také termín bantoidní uvedl do afrikanistiky poprvé Krause (1895). Model zde předkládaný je výsledkem 
kompromisu, o kterém diskutují Williamsonová a Blench (ALI 34-35): 
             sz. bantu      
     bantu I      c. bantu      
                   
             jarawa: mboa, nagumi; bile, mbula, mama, lame, jaku, gubi, kulung, jarawa 
   jižní              
             nyang: (ke-)nyang, amasi, esimbi, kitwi, kinkwa, menka, ngwo, bitieku, assaka 
             ekoid-mbe: mbe; ndoe, ejagham, efutop, nde, abanyom, nkem, nkumm, mnam, ekajuk 
             momo: tadkon, ngie, ošie; njem, dolní mundani 
             menchum: modele, mukuru, befang, bangui, obang, okomanjan 
             mundani: 
             ndemli:  
        savana I  v. savana:  
             ring: z.: aghem, isu, weh, bafumen; c.: babanki, kom, bum, oku;  
     savana II              v.: lamnso; bamessing, bamessi, babungo, bamunka, bamali, fanji 
bantoidní           beboidní: z.: mekaf, bu, kinabe, košin; v.: bebe, dumbo, nčanti, noni, akweto 
             tivoidní: tiv, otank, emane, ičeve, evant, bitare, abon, batu 
                   
             tikar: tikar, bandobo 
             mambiloidní: mambila, kamkam, tep, magu, kila, ndoro, gandua, vute 
             dakoidní: čamba daka 
Pozn.: I = v užším smyslu, II = v širším smyslu. 
 
Bantuské jazyky 
Klasifikace zde uvedená vychází z modelu, který předložil Guthrie (1948, 1967-71). 
I. severozápadní 
zóna A 
a) lundu, lue, balong, bonkeng, bafo 
b) mboko, kwiri, su, duala, wori, pongo, limba 
c) bubi, noho, yasa, benga 
d) lombi, bankon, basaa, tunen, nyo’o, mande 
e) fa’, mbong, kpa, djanti 
f) ki, yambasa 
g) eton, ewondo, bebele, bulu, fang 
h) ngumba, so, makaa, njem, konabem, mpiemo, 
    bomwali 
i) kwakum, pol, yaka 
zóna B 
a) myene 
b) sekyani, kele, mbangwe, wumvu, kota, ndasa, sighu 
c) tsogo, kande, pinji 
d) sira, sangu, punu, lumbu, mbwisi, barama 
e) njebi, duma, tsaangi 
f) mnede, mbama, ndumu, ngwii, ngul, kaningi 
g) ngu ngwoni, s. teke, sv. teke, z. teke, c. teke, bali, v. 
    teke, j. teke, wuumu 
h) tiene, mfinu, mpuono, yanzi, di, mbuun 

zóna C 
a) ngando, kota 
b) ngundi, pande, mbati, mbomotaba, bongili, lobala 
c) mboko, akwa, ngare, koyo, mboši, kwala, kuba 
d) ngiri, bobangi, sengele, sakata, ntomba, losengo, 
    buja 
e) ngombe, bwele, bati, bua, beo 
f) mbesa, so, gesogo, lombo, lokele, foma 
g) mongo, lalia, ngando, konda, mbole, ombo 
h) tetela, kusu, nkutu, yela, kela 
i) ndengese, songomeno, bušong 

 
II. centrální (= ostatní) bantu 
zóna D 
a) lengola, mituku, enya 
b) bali, s. binja, lega, j. binja, holoholo 
c) piri, bira, nyali, bodo, komo, kare 
d) nyanga 
e) bembe, buyu 
zóna E 
a) logoli, gusii, kuria, zanaki, nata, sonjo, ngurimi 
b) kikuyu, embu, meru, tharaka, kamba, daiso 
c) rwo, chaga, rusa, kahe, gweno 
d) pokomo, nyika, digo, taita 
zóna F 
a) tongwe, bende, fipa 
b) sukuma, nyamwezi, sumbwa, kimbu, bungu 
c) nyilamba, rimi, langi, mbunwe, mbugu 

zóna L 
a) bwile 
b) kete, mbagani, songye, luna, budya, bangubangu 
c) luba-kasai, luba-kašok, kanyok, hemba, sanga 
d) kaonde 
e) mbwera, nkoya 
zóna M 
a) rungu, rungwa, pimbwe, mambwe 
b) nyiha, ndali, mwanga, malila, safwa, iwa, tembo 
c) nyakyusa 
d) bemba, taabwa, auši 
e) bisa, lala, swaka, lamba, seba 
f) lenje, soli, ila, tonga 
zóna N 
a) manda, matengo, mpoto, tonga 
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zóna G 
a) gogo, kaguru 
b) tubeta, casu, šambala, bondei 
c) zigula, ngwele, zaramo, ngulu, ruguru, kami, kutu, 
    vidunda, sagala 
d) swahili, tikuu, pemba, komoro 
e) pogoro, ndamba 
f) sango, hehe, bena, pangwa, kinga, wanji, kisi 
zóna H 
a) kongo, bembe, yombe, kunyi, ndingi, mboka, dondo 
b) s. mbundu, sama, bolo, songo 
c) yaka, suku, hungu, mbangala, sinji 
d) hungana 
zóna J 
a) nyoro, luganda, soga, gwere, nyala 
b) haya, kwaya, karagwe, dzindza, kerebe 
c) masaba, luyia, nyole, suamia, nyuli, syan 
d) konzo, nande 
e) ši, havu, hunde, fuliru, vira, kabwari, tembo 
f) rwanda, rundi, šubi, hangaza, vinza 
zóna K 
a) holu, yeci 
b) čokwe, lučazi, luimbi, lwena, mbuunda, nyengo, 
     mbwela, nkangala, ngangela 
c) salampasu, ndembo, ruund 
d) kwangwa, luyi, mbowe, kwangali, masi, simaa, sanjo, 
    gova 
e) totela, subia 
f) mbala 
g) diriku 

b) tumbuka 
c) nyanja 
d) senga, kunda, nyungwe, sena, rue, podzo 
zóna P 
a) matumbi, ndengereko, ruihi, ngindo, mbunga 
b) yao, mwera, makonde, ndonde, mabiha 
c) makua, lomwe, ngulu, čuabo 
zóna R 
a) j. mbundu, ndombe, nyaneka, nkumbi 
b) ndonga, kwanyama, kwambi, ngandyera 
c) herero 
zóna S 
a) šona, zezuru, manyika, karanga, ndau, kalanga 
b) venda 
c) tswana, s. tswana, j. tswana 
d) xhosa, zulu, swati, ndebele, ngoni 
e) tswa, tonga, tsonga, ronga 
f) čopi, tonga-inhambane 
 

 
III.B. Nilo-saharské jazyky 
Taxonomickou jednotku nilo-saharské jazyky vytvořil včetně označení J.H. Greenberg. Jeho pionýrský model z r. 
1963 doznal pochopitelných korekcí. Ani v současnosti nelze rozhodnout, který z autorů dvou nejčerstvějších 
klasifikací lépe vystihuje realitu, zda Chris Ehret (1993: 104-106; 2001; vlevo) či M. Lionel Bender (1992b: 16-19; 
1996: 59-64; 2000, 54-55; zde vpravo): 
           kwama       
           jz. koman       
           gumuz        
                    

            balese-momvu        
            balandru        
    centrální súdánské      moru-mangbetu        
            kreš-aja        
            bongo-bagirmi        
                    

            for + amdang +        
            + biltine        
            maba        
                    

            nara = barea        
      astaborské    tama         
            nubijské         
            gaam = tabi =         
            = ingassana         
            aka = sillok, kelo =         
         tornasi, molo           
      pohoří Jebel    bertha           
            nyimang + dinik         
NS  severo- saharo- sahelské kir- pohoří Nuba  temein + jirru        
súdánské súdánské sahelské  abbaia kir     daju       NS 
           surma        
           nilotské        
           kado        
           kuliak       
           songhay       
           saharské       
           kunama + ilit       
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Nilotské jazyky se dělí do tří výrazných a značně odlišných větví. Dílčí klasifikace předložili Reh (1985, 4) pro 
západní, Vossen (1982, 296) pro východní a Rottland (1982, 255) pro jižní větev. 

    šilluk = čolo     omotik       ongamo 
    anwak             maasai 
    jur      bajuta       sampur 
    thuri      gisamjanga       camus 
 s.   bor    v.  barabaiga        
           isimijega       dongotono 
     burun   datooga          lopit 
           rotigenga       lokoya 
 luo    maban    z.  buradiga       lotuko 
           bianjida        
     lwoo             karimojong 
     labwor      nandi       teso 
     adhola      kipsikiis  již.     turkana 
  j.    vých.     keyo  nilot.      
    luo nilot.     tuken       bari 
           markweta       ngyepu 
     alur             kakwa 

záp.           sapiny   bari  nyanggwara 
nilot.     lango             kuku 

           kony       pöjulu 
     ačoli   elgon          mondari 
         bong’om        
    nuer    pok        
  nuer        terik        
    atuot kalenjin            
 dinka -   rek      kinare        
 - nuer    agar   okiek   sogoo        
  dinka   bor      akie        
     padang              
     kumam      päkot        

 

    kanuri   severní    majang =       sar + nar 
      kanembu        masongo       mbay + ngama
  z.                  barma = bagirm
     teda-tibbu        muguji       kuka 
     daza        yidinit       kenga 
saharské            kwegu       ngambay 
     bideyat surma             kaba (Gozo) 
     berti        tišena       kaba 
         jv.    bodi       ruto/vale 
  v.   zaghawa = sagato-a               yulu 
             čai       binga 
                tirma       fongoro 
     mahas & staronubijský        mursi       šemya 
  nobiin  fadijja     jižní            kara = fer 
                 baale =        
     kenuzi           zilmamu       bongo 
     dongolawi           tennet        
nubijské            jz.    murle       b'eli + modo 
  c.   dair, kadaru-debri, ghulfan, hugeirat             baka 
      dilling, z. kadaru, karko, wali      didinga       morokodo 
            narim =        
      birgid      longarim    s.  moru 
                  avukaya 
      haraza           centrální  c.  logo 
                                             súdánské     keliko 
   z.  meidob         mudo = tuliši       lugbara 
              yegang = keiga    j.  madi 
 v.  šatt    twampa = uduk   kufo = kanga        
    liguri     komo           mangbutu 
         opo-šita =    miri       ndo = okebu 
  daju   nyala koman  = langa             kado   talla = kadugli       mamvu-balese
    lagowa    kwama    tolibi = katča        
    nyolge     gule = anej =    sangali = tumma       mangbetu 
    mongo    = hamej           asua = aka 
 z.  sila          krongo        
    be(y)go          talasa = tumtum       kreš-aja 
                     

                     badha-lendu 
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Nejzápadnější nilosaharská větev songhay představuje dialektové kontinuum roztažené kolem středního toku 
řeky Niger. Rozlišují se dialekty západní, centrální, východní, kaado, zerma, dendi. 
Jazyky rodiny maba se hovoří ve východním Čadu. Rozlišují se idiomy maba = bora-mabang, masalit, aiki = 
runga-kibet, a dva idiomy zvané shodně "mimi", které popsali Gaudefroy-Demombynes a Nachtigal. 
Rodina gumuz se nachází v jz. Etiopii. Rozeznáváme tyto jazyky: sai & disoša, sese, gojjam, kokit, hamej 
(Bender 1979-80, 57). 
 
IV. Afroasijské 
Termín afroasijský (Greenberg) nahradil tradiční, ale zavádějící výraz hamitosemitský (M. Müller). Makrorodinu 
tvoří 6 rodin: semitská, libyjsko-berberská, kušitská, omotská, čadská a egyptský jazyk s koptštinou. 
Semitské jazyky 
Nejrozšířenějším jazykem současné Afriky je arabština, která dominuje ve všech severoafrických zemích. Dělí 
se na dialekty egyptský, ktrý je v Africe nejpočetněji zastoupen, následuje súdánský, alžírský (též v Tunisku), 
marocký, sulaimitský (Libye & Egypt), Hassaniya (Mauretanie, Mali, Niger, Senegal), Šua (Niger, Nigérie, 
Čad). Významnou roli v kultuře a politice východní Afriky dosud sehrávají i tzv. etiosemitské národy a jejich 
jazyky, jejichž nositelé se na území dnešní Eritrey a Etiopie přestěhovali z Arabského poloostrova nejpozději ve 
2. st. Př. Kr. V 1. tis. př. Kr. osídlili severoafrické břehy Punové, potomci Féničanů. Jejich jazyk přežil i pád 
Kartága. V Egyptě se od perské anexe běžně užívala aramejština. Žily zde též četné židovské komunity. 
Vzhledem k těmto skutečnostem stojí zato uvést klasifikační schéma semitských jazyků v jeho úplnosti. 
Militarevův model se opírá o rekalibrovanou glottochronologii. Od tradičních modelů se liší severo-jižní 
dichotomií (Militarev & Kogan 2000,  XL-XLI): 
                      
BC 4.3  4.0  3.7  3.4   3.1  2.8   2.5  2.2   1.9  1.6  1.3   1.0  0.7  0.4  0.1m 0   200  500  800  1100 AD 
                      
   sv. semitské  a k k a d ský            
       eblaitský             
          ugaritský           
           fénický & punský       
         Kanaan           hebrejský 
      Levanta      biblický        
severosemitské              judeo-palestinský    
    centrální   aramejský      syrský   
                 mandejský    
                      urmijský 
             sabejský     
                     arabský 
   sz. semitské            geCez   
            severní         tigre 
                     tigrinya 
      periférní (etiopské)          harari 
                     wolane 
                    argobba   
                   amhara  jižní 
                   soddo    
              gurage    čaha   
              gafat          
                    harsusi  
                  mehri    
         kontinentální    jibbali     
  jihosemitské     ostrovní    soqotri 
                      
                    
                   

  
  

BC 4.3  4.0  3.7  3.4  3.1  2.8   2.5   2.2  1.9   1.6  1.3  1.0   0.7  0.4  0.1m 0   200  500  800  1100 AD 
 

Libyjsko-berberské jazyky 
Nejpodrobnější moderní klasifikace (libyjsko-)berberských jazyků vypracovali na základě více méně 
komplementárních principů Aleksandra Ajxenval’d (1987), která použila strukturní kritéria, a Aleksander 
Militarev, jenž pracoval s lexikostatistikou (viz Ajxenval’d & Militarev 1991: 157-59): 

B. Jazyky východolibyjských a západolibyjských (numidských) nápisů. 
C. Moderní berberské jazyky: 1. Východní

A. Jazyky Kanárských ostrovů (guančské): Gran Canaria, Ferro, Tenerife, Gomera, Palma, Fuerteventura, 
Lanzarote. 

: siwa (oáza Siwa v západním Egyptě), zurg (oáza Kufra ve vých. 
Libyi), fezzan (oázy Tmessa a El Fodjaha v jižní Libyi), augila (oáza Djalo v sev.vých. Libyi), sokna (sev. 
Libye), ghadames (oáza Ghadames v záp. Libyi). 2. Jižní (= tuarežské): sev. skupina: tuarežský oázy Kufra, 
tuarežský oázy Ghadames, imanghassaten, uraghen, ghat, ahnet (Plateau Muydir); "tamahaq": emmidir, taitoq, 
ažžer (Plateau Tassili), ahaggar; ayr (Plateau Ayr, Kel Ui, Kel Feruan, Kel Tafidet, Ibabidayan etc.), tuarežský z 
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Borku (Čad), tuarežský ze Zinderu (Niger), vých. tawllemmet (= iulimidden či awlemidden; pohraničí Niger-
Mali-Burkina); již. skupna: kel Arokas; "tamašeq": heyawa, záp. tawllemmet, takarangat, tagdhaq (= ifoghas; 
Plateau Adrar), taneslemt; "tamažeq": ida u Sak (= dausak), ighauilen, imažoghen (= iguhadaren). 3. Západní: 
zenaga (= taddungiyah; Mauretanie - Senegal). 4. Severní: 4.1 skupina Atlasu: a) tašelhait (= šilha): tinduft, ait 
Umbribed (povodí řek Dra a Djebel Bani); izemdaln, imežžad, ida u Zikri, ait Isaffen, amanus, ait Mzal, igliwa, 
ait Wazgit etc. (Antiatlas); tazerwalt, ait Baamrani, hawwara, ida u Semlal, aštuken, masst, tiguga, seksawa, ait 
Wadjes, ida u Izimmer, demsira, ida u Geriun, demsira (povodí ř. Sus); tuggana, igedmiun, ait Immur, ihahan, 
imeghran, ida u tanan, ida u Zikki, ida u Zal, ntifa  (Vysoký Atlas); b) tamazight (= beraber): ait Messad (region 
Demnat); ait Izdeg, ait Yahya, ait Sliman, ait Khebbaš, aj. (horní ř.. Dades, Vysoký Atlas); ait Sadden, ait Yusi, 
izayan, ait Sgugu, ait Mgild, aj. (Střední Atlas); ait Ndir, ait Naaman (region Meknes); 4.2. skupina Zenatiya: a) 
‘kompaktní’ plemena: ait Seghrušen; Ghmara, Žbala (region Tanger-Tetuan); rif: ait Uriaghel, ibokkoyen, ait 
Tuzin, temsaman, ikrayen, ait Said, ait Ittift aj.; bettiwa; senhaža; ait Warain; beni Iznasen; beni Snus, beni bu 
Said (region Tlemsen); matmata, harawa, ašaša, halima, beni Rašed, beni Ferah, gheraba aj. (region Frenda-
Warsenis); beni Menaser; šenua; beni Salah, beni Messaud, beni Misra (region kolem hory Blida); šawiya (= 
tašawit); vých. Zenatiya: sened, tmagurt (region Gafsa v Tunisku), djerba (ostrov Djerba); zrawa, taužžut, 
tamezret, šnini, dwiret (již.-vých. Tunisko), zwara; b) plemena ‘oáz’: nefusa (Djebel Nefusa, sev.záp. Libye); 
righ (tuggurt), wargla, mzab (vše ve vých. Alžírsku); figig (již.vých. Maroko); tamentit, tittaf (Twat); tit 
(Tidikelt); ksurs (Gurara - vše oázy v Centralním Alžírsku); 4.3. kabylská skupina (= taqbaylit): at-Halfun, at-
Yiratena, "zuawa", iržen, at-Hišema, at-Mangellat aj. (sev. Alžírsko). 

Kušitské jazyky 
Mezi kušitskými jazyky lze vydělit 5 větví, které jsou geograficky seřazeny od severu k jihu následovně: 1) 
severní

 

, reprezentovaná jediným jazykem bedža, (jižní Egypt, severní Súdán, Eritrea); 2) centrální neboli agaw 
(Etiopie); 3) východní (Eritrea, Džibutsko, Etiopie, Somálsko, severní Kenja); 4) dahalo (severní Kenja); 5) jižní 
(Tanzánie). Faktickým centrem tohoto dialektového kontinua je východokušitská větev, ostatní větve představují 
periférní satelity. Izolovaný jazyk dahalo bývá zpravidla spojován s jihokušitskou větví. Lexikostatistická 
analýza ale ukazuje, že dahalo stojí právě uprostřed mezi jazyky jihokušitskými a východokušitskými. Někteří 
autoři hovoří ještě o tzv. západokušitské větvi, která je zde pojednána jako samostatná větev afoasijských jazyků. 
Zde předložená schémata vycházejí z autorovy studie (Blažek 1997). Čísla uvádějí přibližný rok rozpadu / %. 
                        

  48 64 80 96%    14 22 30 38%    
          afar          afar-saho 
       1000 / 91.6 saho           
             -3320/25.1     somaloidní 
                -2330 /    
          somali      34.2   galaboidní 
      -50/71.3   boni  -3730/22.1       
     -400/64.1    rendille      -2050/37.7  oromoidní 
    -880/55.2     jiddu -4480/17.7        
somaloidní -1350/47.3      bayso východo-        dullay 

           kušitské         
          -5430/13.6       burji-sidamo 
          elmolo           
      -180/68.5   arbore          yaaku 
 galaboidní -1080/51.7    dasaneč           
                     
                     

          oromo  52 68 84%    
          konso          kunfäl 
 oromoidní   -50/71.4   mašile   jižní     370/80.1  awngi 
   -830/56.1  230 / 450/81.6  d’irayta           
      67.7    musiye centrální        qwara 
           kušitské -1060/51.9 800/88.7 kemant 
             500/83.6  
          harso   200/76.3     bilin 
       1270/95.7  dobase   severní       
        640/85.3 gollango          khamir 
    dullay 1060 / 92.8 gawwada    420/81.1  khamtanga 
       180 /76.0  tsamay           
                     
           (bez měřítka)      asa 
          hadiyya           
      -20/72.0   kambatta   -2040/36.6   alagwa 
     -350/65.2    sidamo  jiho-   840/89.0  burunge 

burji-sidamo -1000 /  110/74.7 gedeo  kušitské -2600/31.3 -10/72.2 iraqw 
= "Highland 53.0      burji         
East Cushitic"                 qwadza 

 



Omotské jazyky 
Oddělení a přejmenování západokušitských jazyků na omotské navrhli H. Fleming a M.L. Bender. Následující 
dva grafy vznikly aplikací rekalibrované glottochronologie. Data divergence jsou uváděna ve stoletích.  
          dizoidní 
    

 
        

         gimirra   
            
    29%    jv. ometo  zayse .. 42%
        -29 -17    
            wolaita .. 
       sz. ometo  male   50-64% 
       -10 70%  basketo ..   
        37%     
        čara severní   25% -21  
  -34          
        gonga     
             
 omotské          16% yemsa 
  -49           
        maoidní     
            

   jižní        aroidní 
 
        dime 
        h

 
 amer 

 jižní 60% -620   93% 700 banna omotské  
      ari  77% 220 
     85% 620  ubamer   
     840   89% galila 
          
        

  šako     hozo 
 dizoidní 84% 570 nayi 74% 80 seze 

  

  
 maoidní 

 75% dizi  50% -1180  mao 130  
          
       

         
  benč   

   

bworo 
    kafa 

 gimirra     gonga 82% 470 moča 
 77%  še  70%  anfillo 220 -120 
 
Ve své monografii Bender (2003, 51, 79-81) klasifikuje jazyky ometo do tří skupin: severozápadní, jihovýchodní a čara. Na 
základě Benderových výsledků lze zkonstruovat následující dva grafy [cifry znamenají procenta shod]:  
      
       

   dokko 
  

    84     male 
          
        basketo   
       severozápadní ometo   
      konta  61<   
        dače   
     91-98   kullo   
           

   71-75       wolaita 
          gofa 
        99-100  gamu  
       94-97  malo 86-91
       93-97  dorze  
        zala  
       75-81   
        oyda  
 
    
      

 gidicho 
kačama 

   93-100  haruro 
      ganjule  
     87-90
     k oyra 

 jihovýchodní       
   zayse      ometo      65-71   

       

    zergula 87
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Topologie grafu, který vyplývá z Benderových výsledků pro omotské jazyky (2003, 156-57, 203-04, 286), se příliš neliší: 
        ari 
         

   
 85  hamer 

           banna  
  jižní =    aroidní karo 
     64-70   dime    
            
     43- -60     maoidní 
            
        jv. ometo    
    55    sz. ometo    
 omotské    51-52     čara   
 8-15       21-34     
        gimirra   34-39  
            
         yemsa   
  26-36          
 severní       anfillo    
 15-33        kafa   
       moča  50   
           bworo 
            
        69-71  dizoidní  
 
Egyptský jazyk 

Čadské jazyky 
Dělí se na větve     západní                                               centrální                                            východní 

Jazyk starého Egypta zapisovaný hieroglyfickým, hieratickým a démotickým písmem rozluštil J.F. Champollion r. 
1820 s pomocí koptštiny - poslední vývojové fáze egyptštiny. Ve vývoji egyptského literárního jazyka lze vydělit 
následující etapy: stará (3100-2000 př. Kr.: Stará říše a 1. přechodné období; nejarchaičtější forma jazyka se 
konzervovala v tzv. Textech pyramid); střední či klasická (2000-1300 př. Kr.: Střední říše); nová či pozdní (1300 př. 
Kr. - 4. st. př. Kr.), z níž se zvlášť vyděluje fáze démotická (od 7. st. př. Kr.). Koptský jazyk zapisovaný od 4. st. n.l. 
abecedním písmem, které vzniklo na základě řecké alfabety, se rozpadá do řady lokálních dialektů. Uvádíme je od 
severu k jihu i s ustálenými zkratkami: [B] bohairský (východní Delta), [F] fayyumský (Fayyumská otlina), [M] 
"centrální" (mezi Fayyumem a městem Oxyrhynkhos), [H] ašmuneinský (kolem Hermupolis = Ašmunein), [L] 
lykopolitanský (kolem Lykopolis = Asyut), [A2] subahminský (přechod mezi L a A), [A] ahminský (Ahmin), [S] 
sahidský (Véset, Horní Egypt). Koptština přestává být běžným živým jazykem v 10. st., přesto se v Horním Egyptě 
v některých izolovaných vesnicích udržuje až do 16. st., výjimečně až do 19. st. 
 

     hausa, gwandara      tera, pidlimdi, jara, hwona,   kera; kwang: mobu, ngam 
           ga’anda: gabin, boka    
     angas, sura, kofyar, čip;      bura-pabir, čibak, putai   kabalai, gabri, tobanga, dormo
     ankwe, montol, pyapun       margi, kilba, hildi, wamdiu   lele, nancere, kimre 
     gerka = yiwom      higi-nkafa, higi-dakwa     
           bana, fali kiria, kapsiki    sumray, mire, ndam, tumak 
     bole, ngamo, maha, gera,     wandala; paduko; gvoko,     miltu, sarwa, gadang, boor 
     kirfi, galambu, karekare,      glavda, guduf, dghwede     buso 
     geruma, deno, kubi, bele      lamang: gwozo; vizik,        v.    
     tangale, pero, dera      hitkala, vemgo    sokoro, mawa, ubi, barain 
           mafa, mofu-gudur, mada,    saba, tamki 
     daffo-butura, ša, kulere      muktele, gisiga, muturua,     
     bokos, tambas, čalla      balda, udlam, hurza    mokilko = mokulu 
z. ron  fyer      sukur    
              dangla, bidiya, migama 
     bade, ngizim, duwai          bata, bačama, gude, gudu,    jegu, birgit 
     šira, tešena                  c.      nzangi, holma, mwulyen     
                mubi/minjile, masmaje, kajakse
     warji, pa’a, siri, diri,       daba, gawar, hina, kola,   toram, zirenkel 
   s. bauči miya, jimbin, mburku,       musgoy    
     kariya, tsagu      gidar    
               
           musgu = munjuk, mbara,    
     boghom, mangas, kiir,      kaykay    
     laar   kotoko buduma; logone, affade,    
     guruntum, zangwal, šo,      ngala, makari, gulfei, šoe,        
 j. bauči  jimi, tala      kuseri, klesem, mser        
     zaar = seya, dass, zeem,     masa, mesme, banana, marba,       
     polči, geji, dass      kolong, musey, zime, lame,       
           peve, batna, dari        
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Diagram divergence východočadských jazyků vytvořený na základě glottochronologie (Blažek, Paris 2005):  
%  30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 85  65 
               

              kera 
       kwang      -670 / 59% 

                

              l  ele 
       -1160 / 71%     kabalai  
              41÷52% 
   -1780 ÷ -1060          ndam 
         -660 / 77%    tumak 
     -730 ÷ -210 / 58÷68%      sumray 
                

              sokoro 
∅ 30%     60÷61%        mawa  
-2740    -620 ÷ -570    ubi -990 / 73%  

                

            mokilko   
                

              bidiya 
          migama     
   39÷49%      dangla -460 ÷ -120 / 63÷70%
              jegu 
      53÷60%   birgit  420 / 81% 
      -1000 ÷ -620         
              mubi / minjile 
          570 / 84%  kajakse  
 

Izolované jazyky 
Na africkém kontinentě bylo popsáno i několik jazyků, pro něž dosud chybí dostatečné argumenty pro jejich 
genetickou klasifikaci. Seznamme se alespoň s nejzákladnějšími fakty: 

Mpre (≠ pre) - Ghana. Jazyk je znám jen díky jednomu článku Cardinalla z r. 1931. Číslovky připomínají 
skupinu guang, slovník zůstává neidentifikovatelný. Viz Williamson & Blench 2000, 36. 

Ongota = birale - jihozápadní Etiopie. Ve slovní zásobě dominují nedávné výpůjčky z východokušitského 
jazyka tsamay. Další část slovní zásoby připomíná omotské jazyky, především jejich jižní (= aroidní) větev. 
Zájmena mají nejvíce společného s jazyky nilo-saharskými. Blíže viz Blažek 2005. 
Meroitský - Súdán v oblasti Chartúmu. Mrtvý epigrafický jazyk, který používal vlastní modifikaci egyptských 
hieroglyfů a démotického písma. Kryptografický charakter těchto písemných systémů činí klasifikaci jazyka 
nanejvýš obtížnou. Případné paralely sdílené s nilo-saharskými jazyky zůstávají tak nejisté (Bender 2000, 56).  
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