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VÁCLAV BLAŽEK – MICHAL SCHWARZ

JAKÝM JAZYKEM HOVOŘILI ‘ESKYMÁCI’  
NA NOVOSIBIŘSKÝCH OSTROVECH  
ZA ČASŮ JANA ‘ESKYMO’ WELZLA?

0. Cílem následující studie je prověřit, jakým jazykem hovořili obyvatelé No-
vosibiřských ostrovů na přelomu 19. a 20. st., které jako ‘Eskymáky’ barvitě po-
psal český krajan Jan ‘Eskymo’ Welzl ze Zábřehu. Dodejme, že toto souostroví se 
nachází asi 1700 km na západ od nejbližších původních sídel sibiřských Eskymá-
ků na severu Čukotky (‘korektní’ termín Inuité užívají jen východní Eskymáci). 
Ve své knize „Třicet let na zlatém Severu“ [Praha: Mladá fronta 1965, s. 167, 
popř. Praha: Československý spisovatel 1989, s. 158] uvádí autor, Jan Welzl, že 
Eskymáci z Novosibiřských ostrovů „počítají asi do šesti: oť ‘1’, tokoť ‘2’, muk 
‘3’, tok ‘4’, ťocho ‘5’, ajach ‘6’“. Vedle několika frází a pozdravů je to fakticky 
jediný jazykový materiál, který je v knize zaznamenán. Číslovky však mají jednu 
velkou výhodu, jsou sémanticky jednoznačné.  Pro srovnání uvádíme přehled 
číslovek první desítky (nikoliv tedy jen šestky) z 12 reprezentativních eskymác-
kých variet od Sibiře po Grónsko. 

1. Při pobřeží Čukotky nedaleko lokality Uelen se užívá dialekt naukan. Na 
jihovýchodě poloostrova a také na ostrově St. Lawrence (USA) se mluví blízce 
příbuzným dialektem čaplino. Archaický sirenický jazyk byl až do r. 1997 užíván 
na jižním pobřeží Čukotky. Mys Prince Waleského představuje nejzápadnější bod 
Aljašky a tedy i severoamerického kontinentu, pouhých 82 km od Dežněvova 
mysu, který je naopak nejvýchodnějším bodem Asie. Mezi nimi se nachází Vel-
ký ostrov Diomida a Little Diomede Island, mezi nimiž probíhá rusko-americká 
hranice. Na Velkém ostrově se užívá dialekt imaqliq, na Malém iŋaliq. Macken-
zie River je nejdelší kanadská řeka, která ústí do Severního ledového oceánu 
východně od kanadské hranice s Aljaškou. Řeka Kazan protéká kanadskou pro-
vincií Nunavut, vlévá se do jezera Baker, jež má odtok do Hudsonova zálivu. 
Simpson Peninsula je malý poloostrov mezi dvěma rozlehlejšími poloostrovy: 
západním Boothia a východním Melville. Ten se nachází mezi Hudsonovým zá-
livem a Baffinovým ostrovem. Thule je lokalita na severu Grónska. Beringův 
ostrov je největší z Komandorských ostrovů, jež patří Rusku. Aleuti, kteří jej 
osídlili až v 19. st., přišli z ostrova Atka, který je součástí Aleutského souostroví 
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(USA), stejně jako ostrov Attu, odkud byl osídlen ostrov Mednyj. Porovnáme-li 
formy číslovek vzpomínané Welzlem a všechny eskymácké číslovky, k nimž byly 
přidány i formy aleutské, nutně musíme konstatovat: 1) až na drobné rozdíly jsou 
číslovky v eskymáckých jazycích či dialektech blízce příbuzné; 2) při srovnání 
eskymáckých i aleutských formem s novosibiřskými nesouhlasí ani jedna. 

Tabulka 1a: Číslovky v eskymo-aleutských jazycích
sirenik čaplino =

uŋazigmit
naukan =
nyvuqagmit

o. Diomeda – 
Cape Prince 
of Wales

jihozápado-
aljašský

Mackenzie
River

horní
Kazan R.

1 atyγysyχ atasiq atasiq atāûsiq atauceq ataociq atauhεq
2 malγug malγuk malγuk maγluk malruk małəroq malruk
3 piŋyjug piŋajut piŋajut pinasjut piŋŋaijun piŋacut piŋadzut
4 sitymij stamat stamat sitamat stamin citamat hitamāt
5 tasimiŋyj tałimat tałimat talimat tałłimin tałłémat tādlimāt
6 iŋlyx aγvinlyk aγvinlyk aγvinilit arFin-ligin arvénèləρit arvinrān
7 malγugnyŋ 

iŋlykylγyχ
maγraγvinlyk malγugnyŋ 

aγvinylyk
maγljugnyŋ 
aγvinilit

malrun-
lingin

arvénèləρit-
aipak

arvinili·t
malruk

8 piŋyjugnyŋ 
iŋlykylγyχ

piŋajunyŋ-
iŋljulyk

piŋajunyŋ-
aγvinylyk

pinasjunyŋ 
aγvinilit

piŋŋaijun-
ligin

piŋacunik-
arvénèləρit

arvinili·t
piŋadzut

9 qulŋuγut-
ŋilŋuq

quliŋutelet qolnnunrata qolin-illoat

sitymynyŋ 
iŋlykylγyχ

stamanyŋ-
iŋljulyk

arvénèləρit-
citamat

arvinili·t
hitamāt

10 tasixta qulja quly qulit qoln qolit arvinili·t
tādlimāt

Tabulka 1b: Číslovky v eskymo-aleutských jazycích
poloostrov
Simpson

poloostrov
Melville 

Thule západní
Grónsko

východní
Grónsko

aleutský
o. Beringa

aleutský
o. Atka

aleutský
o. Attu

aleutský
východni

1 atauzεq atausıq atausεq ata·wseq ata·wser aťakan ataqan ataqan ataqan
2 maLruk maRuŋ mardluk marłuk martik ałax alax ulax aalax
3 piŋašut piŋasun piŋašut piŋasut piŋasin qankus qankus qankun qaankun
4 šitamān tisamān sisamāt sisamat cijamat sičin sičin sičiŋ sičin
5 tadlimān tādlimān tādlimāt täłłimat tättimat čaŋ čaaŋ čaaŋ čaaŋ
6 arvinεqun arfinεqpun igluane arFiniłłit arpernaq atuŋ atuuŋ atuuŋ atuuŋ
7 arvinεqun

maLrunik
arfinεqpun
maRuŋiŋ

igluane 
mardluk

arFineq
marłuk

arpernar 
martik

ałuŋ uluuŋ uluuŋ uluuŋ

8 arvinεqun
piŋašunik

arfinεqpun
piŋasuŋiŋ

igluane
 piŋašut

arFineq 
piŋasut

arpernar 
piŋasin

qamčiŋ qamčiiŋ qavčiiŋ qamčiiŋ

9 arvinεqun 
šitamanik

arfinεqpun
tisamaniŋ

igluane
 sisamāt

arFineq
sisamat

arpernar 
ciamat

sičiŋ sičiiŋ sičiiŋ sičiŋ

qolin iluät
10 qulaulεrpoq qulit qulit qulin hatxiħ hatix hatix hatix

arvinεqun
tādlimanik

arfinεqpun 
tadlimaniŋ

Pramen: Birket-Smith 1928; Menovščikov 1964; Thalbitzer 1908; [2].
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Welzl se mohl zmýlit v etnické a jazykové identifikaci svých sousedů. Ostatně, 
jak nás informuje I.C. Rosse ve svém popisu prvního přistání na ostrově Wrangel 
z 1881 [6], obyvatelé sibiřského i amerického břehu kolem Beringovy úžiny byli 
souhrnně nazýváni Eskimo. Rosse sám přiznává, že nerozliší americké Eskymáky 
od asijských Čukčů. Podle vlastních slov Welzl cestoval za obchodem po Arkti-
dě od Kanady po ruské ostrovy Novaja Zemlja západně od ústí Obu, a proto je 
namístě prověřit číslovky první dekády v dalších jazycích a jazykových skupi-
nách, geograficky blízkých k Severnímu ledovému oceánu: 2. čukčo-korjackých, 
3. jukagirských, 4. tunguzských, 5. turkických (reprezentovaných jediným jazy-
kem, jakutštinou s její varietou, jazykem Dolganů), 6. samojedských.

2. Od Čukotky až po severní část Kamčatky se používají čukčo-korjacké ja-
zyky, dále na jih dialekty či spíše oddělené jazyky kamčadalské, tvořící jedinou 
jazykovou rodinu, čukčo-kamčatskou. Zde uvádím  jen číslovky jazyků čukčo-
korjackých, z nichž pouze jazyk čukotský je v kontaktu jak s dialekty sibiřských 
Eskymáků, tak se Severním ledovým oceánem. Z kamčadalských jazyků/dialektů 
známých v 18. st. zůstal do současnosti jen západní, zvaný itelmenský. Za pozor-
nost stojí pověst zaznamenaná mezi Čukči v 19. st. (publikovaná až 1905) o ná-
čelníkovi jménem Kraxai a jeho lidu, kteří kdysi opustili pevninu a odputovali po 
zamrzlém moři na sever. Protože tam každoročně migrovala i stáda sobů, tušili, 
že se tam nachází velký ostrov [3]. Všeobecně se soudí, že šlo o ostrov Wrangel, 
kde byly nalezeny kostěnné nástroje, ale též poslední stopy mamutů, obé z konce 
3. tis. př. Kr. [4].

Tabulka 2: Číslovky v čukčo-korjackých jazycích
čukotský korjacký

Kamenskoe
j. Sobích
Korjaků

kerecký parenský čavču-
venský

aljutorský korjacký 
u o. 
Karaga

korjacký
z o. 
Karaga

Bogoraz Bogoraz Saryčev Skorik Bogoraz Stebnickij Stebnickij Pallas Pallas
1 ěnnény ěnnán ennej ənnan ynnen ənnen ənnen onnen ingšinjan
2 ŋíräq ŋíjax nikeix ŋíččaq ŋyččeq ŋytyeq ŋítaq hittaka nitjakaw
3 ŋyróq ŋyjóx njux ŋjuq ŋyjoq ŋyjoq ŋyroqqa ŋroka ŋšókaw
4 ŋyráq ŋájax nyjax ŋjaq ŋyjaq ŋyjaq ŋyraqqa ŋraka ŋšakaw
5 mýtlynen mýdlynen millegin məlləŋi mydlyŋen myllaŋyn myllaŋyn myllaŋa minlanka
6 ěnnán-

-mýtlyŋen
ěnnán-
-mýdlyŋen

anan-
-malagin

ənnan-
-məlləŋi

ynnan-
-myllyŋen

ənnan-
-myllaŋyn

ənnan-
-myll

ənnan-
-myllaŋa

ingšinn-
yaka-šit

7 ŋerá-
-mytlyŋen

ŋáa-
-mýdlyŋen

niyax-
-malagan

ŋiččaq-
-məlləŋi

ŋyjaq-
-myllyŋen

ŋyjaq-
-myllaŋyn

ŋitaqqa-
-myl(laŋen)

nyettan-
-myllaŋa

ńyttyaka-
-šit

8 am-ŋyró-
-otken

ŋyjó-
-mýdlyŋen

nyuxe am-ŋju-
juči

ŋyjoq-
-myllyŋen

ŋyjoq-
-myllaŋyn

ŋyroqqa-
-myl

ŋrok-
-myllaŋa

ŋyšoaka-
-šit

9 qonjá-
-čyŋken

qonjá-
-čyŋyn

xoia-
-čankin

qunhaj-
-čiŋi

qoñħaj-
-čyŋken

qoñhaj-
-ćyŋken

ŋyraqqa-
-myl(laŋen)

ŋrak-
-myllaŋa

ŋyšaaka-
-šit

10 myngýtken myngýtčen mingitkin mnəčči myngýtken myngytken myngytken myŋytkan tamalgaša

Pramen: Anderson 1982.

3. Západními sousedy Čukčů a Korjaků byla jukagirská plemena. V 18. st. žila 
na rozsáhlém území od dolní Leny na západě po řeku Anadyr na východě, jižní 
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hranicí bylo pohoří Verchojanského. Dnes zůstaly jen dvě nepočetné komunity, 
severní či ‘tundrová’ u řeky Alazeja, a jižní na horní Kolymě, každá s vlastním 
jazykem. Nejvýchodnější plemeno, Čuvani, bylo integrováno mezi Čukče. Z jihu 
postoupili na území kdysi jukagirská tunguzští Eveni a Evenkové, západ zaujali 
turkičtí Jakuti [8].

Tabulka 3a: Číslovky v jukagirských jazycích
1 2 3 4 5

severozápadní =
usťjanský (rkp. z Erm.)

irkon andaklon jalon malgandklon

Klička (1781) irken adaklon jalon jeloklon ankanwon
änganbut

Billings
(cf. Pallas 1787, #152)

irken antachlon yalon yelaklon enganlon
ankanwon

Suvorov (1861) irkei adaxloi jaloi jelakloi inkanwun
Rajskij ịrkei adakloi jalloi elakloi ịmdalžoi
von Maydell (1870) irkei adakloi jaloi jelekloi purkịjei!
jižní = horní Kolyma at. 
(Jochelson 1905) pr.
 ord.

írkin
irkíei
áñnume

átaxun
átaxloi
átaxleški

yan
yáloi
yálmeški

yélokun
yáloxloi
yálaxleški

íńγańbodže
íńγańboi
íńγanbeški

jižní = horní Kolyma at.
(Krejnovič 2003) pr.
 ord.

irkind
irkiej
annumeľe

ataxund
ataqloj
ataxleški

jand
jaloj
jalmeški

ilekund
ileqloj
ileqleški

ińγańboďed
ińaγańboj
ińaγańboški

čuvanský 
(Boensing 1781)

kujen, kujun jalgoń, 
jalgan

nägane, 
näxane

axtem-
xanbo(nlga)

čuvanský
(Matjuškin 1820)

kuen jalon njagon emgangon =
*emgambon

omocký
(Matjuškin 1820)

urki tkit
sr. kit-kimnel 
20

jalom erpol ekonči-
kimnel
malá desítka

severní = tundrový at.
(Maslova 2003) pr.
 ord.

mārqa-n
mōrqō-ń
kija-ďe-ľe

ki-n
kijō-ń
konme-gi-sťe

jā-n
jalo-ń
jalmi-sťe

jeluk-un
jalakla-ń
jelekle-sťe

imdaľďi-n
imdaľďa-n
imdaľďe-sťe

Tabulka 3b
6 7 8 9 10

severozápadní =
usťjanský (rkp. z Erm.)

malgjalon burtschön <
*burkjōn

malgjelaklon irkin kunel
elendschönt

kunel

Klička (1781) malgijalon purkijen malgijeloklon kunel irki eladen chuniella
Billings
(sr. Pallas 1787, #152)

malgaialon purchion malghialachlon chuni irke
ellenzschien

kunolen

Suvorov (1861) gunalei
Rajskij kunčalloi
von Maydell (1870) malgịjaloi irke tolkomanni malgịjelakloi kunailin irke toile kunaileoi
jižní = horní Kolyma at. 
(Jochelson 1905) pr.
 ord.

málγiyan
málγiyàloi
málγiyàlme-
ški

purkíoi
purkiyin
purkíye-ški

málγiyèloxloi
málgiyelokun
málγiyàlexle-ški

kunírkiledžeoi
kunírkiležeodže
kunírkiledžeo-ški

kúneł
kuníyin
kunéle-ški

jižní = horní Kolyma at.
(Krejnovič 1982) pr.
 ord.

melγa-nd
melγ-alo-j
melγalmo-ški

pur-kiji-nd
pur-kijo-j
purkijo-ški

malγileku-nd
molγ-ileqlo-j
malγ-ileqlo-ški

kunerkiľďoďe-d
kunerkiľďo-j
kunerkiľďo-ški

kuńi-nd
kuneľo-j
kuneľe-ški
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čuvanský 
(Boensing 1781)

imoxanbo
tudole

imoxanbo kijoń  imoxanba jalgan imoxanba nägan xambo 
megii

čuvanský
(Matjuškin 1820)

emgangago 
tudalej

emganbu kuek emganbagu jalon emganbagu 
njagon

xanba 
megei

omocký
(Matjuškin 1820)

kimnel

severní = tundrový at.
(Maslova 2003) pr.
 ord.

māleji-n
mālajla-n
māleje-sťe

puskij-in
puskije-ń
puskije-sťe

mālejluk-un
mālajlakla-ń
mālajlekle-sťe

waľhańumkuo-ń
waľhańumkuo-sťe

kuniľ-in
kunaľa-ń
kuniľe-sťe

Zkratky: at. atributiv, Erm. Ermitáž, pr. predikativ, ord. řadová číslovka, rkp. rukopis.
Prameny: Jochelson 1905; Krejnovič 1982; Maslova 2003; Schiefner 1859, 1871, 1872; Tailleur 
1960, 1962.

4. Přítomnost dvou tunguzských etnik, Evenů (= Lamutů) a Evenků, v Arktidě 
je poměrně nedávná. Původní sídla tunguzských plemen se nacházela zřejmě ko-
lem jezera Bajkal, odkud osídlila povodí Jeniseje, Leny, Amuru a dokonce na čas 
ovládla i Čínu (Džurčeni, Mandžuové). 

Tabulka 4: Číslovky v tunguzských jazycích
evenki even negidal solon udihe oroč orok ulča nanai mandžu

1 umən əmun omon əmůn omoN omo gīda omon əmun emu
2 dzūr dzūr dzūl džǖr dzūR džū dū džůəl dzuər džuwe
3 elan ılan elan ilan ilaN ilan ila ilan elan ilan
4 digən digin digin diN din ďīn důin duin duin
5 tunŋan tunŋa tońŋa toŋa tuŋaN tuŋa tunda tundža tojŋga sundža
6 ņuŋən ņuŋun ńůŋůn ŋuŋuN ńuŋu nuŋu ńůŋgůn ņuŋgun ninggun
7 nadan nadan nadan nadaN nada nada nadan nadan nadan
8 dzapkan dzapkun džakkun dzakpuN džappu džappu džakpun dzapkun džakûn
9 ujūn jəgin jəgin jəjiN xujun xujū xůjun hujun uyun
10 dzāŋra dzān džān dzāN džān džōn džuan dzoan džuwan

Pramen: Benzing 1955, 101. 

5. Jediné turkické etnikum, které proniklo do Arktidy, byli Jakuti, kteří asimilovali 
západojukagirská plemena. Na poloostrově Tajmyr došlo k jejich interferenci se severo-
samojedskými jazyky eneckým a  nganasanským, ale též s tunguzskými Evenky. Výsled-
kem je dialekt tzv. Dolganů.

Tabulka 5: Jakutské číslovky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

jakutský biir ikki üs tüört bies alta sette aγys toγus uon

Pramen: Antonov 1997, 520.

6. Samojedské jazyky tvoří spolu s jazyky ugrofinskými uralskou jazykovou 
rodinu. Jazyky nenecký, enecký a nganasanský se klasifikují jako tzv. severosa-
mojedskou větev, selkupština představuje další samostatnou větev mezi samojed-
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skými jazyky. Pouze tyto čtyři jazyky jsou užívány v Arktidě. Nejvýchodnější je 
jazyk Nganasanů, kteří žijí na poloostrově Tajmyr a představují tak nejsevernější 
etnikum v Asii. Jejich západní sousedé Enci žijí na východním břehu dolního 
Jeniseje až po jeho ústí. Od západního břehu Jeniseje až po břehy Bílého moře, 
včetně ostrovů Novaja Zemlja a Kolguev, osídlili Nenci. Platí ale, že západně od 
Uralu pronikli až v nedávné době. Jižně od Nenců též při západním břehu Jeni-
seje žijí Selkupové. Další samojedská etnika bylo možno najít na jižní Sibiři, s 
výjimkou Kamasinů (poslední Kamasinka zemřela r. 1989) podlehla asimilaci už 
během 18. a 19. st.

Tabulka 6: Číslovky v jazycích severosamojedských a selkupském
tundrový nenecký lesní nenecký enecký nganasanský selkupský

Castrén 1854 Castrén 1854 Castrén 1854 Castrén 1854 Castrén 1854
1 ŋopoi, ŋob ŋop ŋô ŋo’ai’ ooker
2 sidea, side ś(i)tje sire, side siti šitte, šit
3 ńahâr, ńār njahar nehu’ nagur naaqer
4 têt, tiet tjeat teto ťata teetťe
5 sam(b)ľaŋ sambljang soborleggo sanfaľanka sombelang
6 mať mať motu’ matu’ muqten
7 siu, śiu śe’u se’o śaibua seeldje
8 śidenďêt, śidnďêt śentjeat, śentjet siri’oto, sidi’oto sitidata šitiääti kööt
9 hâsowa-ju’ kaśem jut êsâ, nêsâ ŋameaiťuma ooker tjää kööt
10 ju’ jut, jù’ biu’ bî’ kööt

Pramen: Honti 1993, 302–312.

Závěr

Z předloženého materiálu je zřejmé, že číslovky žádného z arktických jazyků 
Asie a Severní Ameriky nemají nic společného s číslovkami, které Jan Welzl 
údajně zaznamenal na ostrově Nová Sibiř a určil jako eskymácké. V úvahu připa-
dají přinejmenším dvě vysvětlení. 

(1) Welzl objevil zcela nové etnikum s dosud neznámým jazykem, které z kon-
venčních důvodů nazval Eskymáky.

(2) Welzl si ukázky jazyka sibiřských Eskymáků vymyslel, aby dodal svému 
vyprávění důvěryhodnosti. Pak už je lhostejné, zda jejich jazyk někdy znal a pou-
ze pozapomněl, nebo jej vůbec neznal.

Laskavý čtenář si jistě učiní představu o tom, která z alternativ je pravděpo-
dobnější.

Post scriptum: Podezřelá je už lokalizace Welzlova setkání se sibiřskými Esky-
máky na Novosibiřské ostrovy, které jsou velmi vzdáleny od Beringie (asi 1700 
km od Dežněvova mysu), a navíc neexistuje hodnověrné svědectví o jejich osíd-
lení před ruským záborem. Z nedávné historie sice víme, že i arktické ostrovy 
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byly z různých důvodů dosídlovány původními obyvateli Arktidy. Příkladem bu-
diž ostrov Wrangel severovýchodně od Čukotky, který se r. 1923 pokusila osíd-
lit a pro USA zabrat výprava sestávající z jednoho Američana a 12 amerických 
Eskymáků. Při té příležitosti zachránili jediného přeživšího člena předcházející 
expedice (též Eskymáka), která se pokusila ostrov r. 1921 zabrat ve prospěch 
Kanady. ‘Konečné řešení’ přinesla už r. 1924 expedice sovětská, která odstranila 
čerstvé osadníky a dala základ novému osídlení. Po 2. světové válce k němu pa-
třili i váleční zajatci z Wehrmachtu a Vlasovovy armády [3]. Nic takového však 
není známo o Novosibiřských ostrovech. 

Poděkování: Studie vznikla za spolupráce s Centrem interdisciplinárního výzku-
mu starých jazyků a starších fází jazyků moderních při FF MU v Brně (MSM 
0021622435).
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Příloha: Přehled jazykových rodin a seskupení v článku zmiňovaných

A. ESKYMÁCKO-ALEUTSKÉ JAZYKY
Aa. Při aplikaci kvantitativního přístupu ke klasifikaci, konkrétně Starostinovy modifikace glotto-
chronologie, vychází topologie stromového grafu pro eskymácké dialektové kontinuum následovně 
(časová škála představuje letopočet, minus znamená dobu před naším letopočtem). Autorem dosud 
nepublikovaného schématu je ruský specialista na jazyky Beringie, Oleg Mudrak:

-200 200 600 1000 1400

Greenlandic 
1400 East

Canadian
       Inupik 

650 tWes  
Canadian

1300 Seward
Peninsula
North Alask  a

Eskimo Nunivak 
-200 750

C. Alaskan 
Yupik

1200 Sugpiak
Yupik 

120 Sirenik

Chaplino 
500 Nauka  n



178 VÁCLAV BLAŽEK – MICHAL SCHWARZ

Ab. Fortescue, Jacobson, Kaplan (1994, xii-xiii) podávají detailní přehled eskymácko-
aleutských jazyků a dialektů, na základě něhož může být sestaveno následující schéma:

               East Greenlandic 
                
               Upernav  ik
          Greenlandic West  SW. Greenlandic 
            Greenlandic  NW Greenlandic 
                
               North Greenlandic 
                
               Aivilik 
               South Baffin Island - 
               – Frobisher Bay 
              Tarram  iut
          East Canadian   North Baffin Island - 
              – Iglu  lik
               Itivimmi  ut
              Labrador 
                
               Sig  lit
               Copper 
    Inupik     West Canadian  Caribou & 
              Eskimo Poi  nt
               Netsilik & 
               & Utkusiksalingmiut 
                
               Point Ho  pe
            North  Barrow 
          North Slope  Nunamiut 
          Alaska    Uummarmiut 
               Malimiut & Kobuk 
                
               Fish Riv  er
            Qawiaraq  Unalakleet 
                
          Seward    Cape Prince of  
  eskymácké       Peninsula    Wales 
            Bering  King Island 
            Strait  Little Diomedes 
               Imaqliq  =
               = Big Diomed  es
                
               Nauk  an
          C. Siberian Yupik   Chaplino & 
      Sib ř i        & St. Lawrence Is. 
               Sire  nik
                
          Norton Sound  Unaliq 
              Kotlik 
               Nunivak 
    Yupik          Hooper Bay-Chevak 

eskymo-       C. Alaskan      Yukon 
-aleutské       Yupik     Nelson Island 

              Upper Kuskowim 
          General Kuskokwim  Lower Kuskokwim 
          C. Yupik    Bristol Bay 
      Aljaš  ka er       Nushagak Riv  
               Lake Iliam  na
               Egeg  ik
                
               Prince William Sound 
        Alutiiq = Chugach    Kenai Peninsula 
              
        = Sugpiak 

= 
Koniag    Kodiak & Afognak 

       = Pacific Yupiq      Alaska Peninsula & 
               & Perryville 
                
            východní  Unalaska 
  aleutské             
            západní  Atkin Island, o. Beringa  
               Attu Island, Mednyj o. 



179JAKÝM JAZYKEM HOVOŘILI ‘ESKYMÁCI’ NA NOVOSIBIŘSKÝCH OSTROVECH…

B. ČUKČO-KAMČATSKÉ JAZYKY
Následující klasifikační schéma čukčo-kamčatských jazyků a dialektů podává Fortescue (2005, 
ix-x):

    východní uelen, providenský, 
     enmylin 
      
   čukotské dialekty jižní jultinský, anadyrský, 
     beringský, xatyrský 
      
    severo- pevek = čaun, bilibin 
    -západní  
      
  čukčo-korjacké   palana 
   aljutorský  aljutor 
      karaga 
       
      xotyr 
   korjacké kerek  majno-pilgin 
   jazyky    
       čavčuven 
 čukčo-     apuka 
 -kamčatské   korjacké d.  kamen 
      paren 
      itkan 
      
    severní sedanka 
   západní =  jižní xajrjuzovo 
   = itelmenský   
  kamčadalské jižní  jižní 
      
   východní =   východní 
   = severní  uka 
 

C. JUKAGIRSKÉ JAZYKY
Na základě materiálů, které shromáždila a lexikostatisticky vyhodnotila Nikolaeva (1988, 49–51), 
lze vymodelovat následující graf, znázorňující vzájemné vztahy mezi všemi popsanými jukagir-
skými „dialekty“, ve skutečnosti svébytnými jazyky, z nichž pouze tundrový a hornokolymský 
přežívají dodnes. Průměrná hodnota 55.7% mezi jižní (jihozápadní) větví a reprezentanty severních 
větví znamená rozpad jukagirského prajazyka zhruba v polovině 9. st. př. Kr. 

            
% 60 70 80 90    

         tundrový 
            
  omocký    severoomocký  
            
pra-       Matjuškin  
jukagirský  čuvanský          

55.7    72    Boensing  
            
    severozápadní  usť-janský  
         
  jihozápadní    Klička  
   70.7 jižní  88 starokolymský  
       91 Billings- hornokolymský 
        -Merk    
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D. TUNGUZSKÉ JAZYKY
Následující klasifikační schéma vychází z aplikace glottochronologie podle Vovina (1993):

 % 55 60 65 70 75 80 85 90 95   
             
           mandžu 
            
           na  nai
         1500 / 98.0  ulči 
       900 / 90.0   orok 
proto-tunguzský           východní 710 / 86.7     oroč 

-800 / 56.6     300/78.5      udihe 
             
    40 / 73.2       ewenki 
      západní 840 / 89.0  neghidal 
  -330 / 65.6   500 / 82.5     solon 
            
    severní     ewen 
 

Pozn.: Data s minusem znamenají dobu před naším letopočtem.
Pramen: Vovin 1993. 

E. SAMOJEDSKÉ JAZYKY
Následující graf porovnává dva modely klasifikace samojedských jazyků, oba založené na  kvan-
titativním přístupu. Vlevo je model Chelimského (1982, 39; podle jeho výsledků je zde sestaven 
graf), vpravo model týmu Starostina, který pracoval s rekalibrovanou glottochronologií, jež je sama 
Starostinovým dílem (poprvé předloženo v Santa Fé Institutu, 2004): 

severo- nganasanský 
-samojedský severo- 

62-72% enecký -samojedský
-340

75% nenecký 130
-550

samojedský kamasinský
51-60% samojedský

mator-taigi- -210 -720
-karagasský 

selkupský

Pozn.: Data s minusem znamenají dobu před naším letopočtem.
Pramen: Chelimskij, Evgenij. 1982. Drevnejšie vengersko-samodijskie jazykovye kontakty. Moskva: 
Nauka.
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THE LANGUAGE OF SIBERIAN ESKIMOS AS RECORDED BY JAN 
‘ESKIMO’ WELZL

In the present study the numerals of Siberian Eskimos recorded by Jan ‘Eskimo’ Welzl are ana-
lyzed in context of the ‘Arctic’ languages, wide-spread from Greenland to the archipelago Novaja 
Zemľa, concretely Eskaleutan, Chukcho-Koryak, Yukaghir, Yakutic, North Samoyedic & Selkup. 
The answer is unambiguously negative, i.e. there is no correlation with any of the studied numeral 
systems. 
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