
Języki Włoch 

 Włochy są państwem niezwykle zróżnicowanym pod względem mowy, której używają 

ich mieszkańcy. Nie dość, że znany współcześnie kod językowy nazywany językiem włoskim 

jest silnie zdialektyzowany, to w dodatku pewna część Włochów posługuje się także innymi 

nienależącymi do dialektów włoskich mowami, wśród których dominują dialektalne formy 

języka niemieckiego. 

 Przyczyn silnego zróżnicowania języków używanych przez mieszkańców Italii należy 

doszukiwać się w historii Półwyspu Apenińskiego. Włochy jako jednolite państwo powstały 

dopiero w drugiej połowie XIX wieku na skutek działań Risorgimento, czyli ruchu dążącego 

do zjednoczenia małych państw, jak również państw-miast (wł. signorie) leżących na 

wspomnianym terenie. Te twory polityczne istniały już w średniowieczu, a renesansowa mapa 

polityczna Italii nieznacznie różniła się od tej przedstawiającej Półwysep Apeniński początku 

XIX wieku. 

 Nie jest tajemnicą, że większość języków włoskich wywodzi się z łaciny, która jednak 

wyszła z powszechnego użycia na terenach włoskich już około roku 1000. Łacina wciąż 

pozostała językiem ludzi wykształconych, ale niższe warstwy społeczne zaczęły mówić 

własnym. Mowa ludu kształtowała się przez wiele setek lat, również poprzez wpływ najazdów 

barbarzyńców. W okolicach roku 1200 można już mówić o osobnych, różniących się od siebie 

gwarach ludowych. Dialekty te można podzielić na trzy grupy: północne (6 dialektów), 

środkowo-włoskie (9) oraz południowe (14). Warto zaznaczyć również, że część dzisiejszych 

dialektów ma status języka, a oprócz tego mają one również swoje własne odmiany, co sprawia, 

że temat dialektyzacji języka włoskiego staje się jeszcze bardziej skomplikowany. 

 Przytłaczająca większość dialektów języka włoskiego jest używana współcześnie. 

Statystyki wskazują, że 44% Włochów używa wyłącznie języka włoskiego, 51% włoskiego 

oraz dialektu, a 5% posługuje się tylko dialektem. Co ciekawe, część mieszkańców dzisiejszej 

Italii mówi również językami nienależącymi do rodziny języka włoskiego i jego odmian. Na 

północy Włoch część osób rdzennie używa gwar niemieckich oraz języka słoweńskiego, zaś na 

południowym wschodzie można znaleźć językowe enklawy, w których mówi się językiem 

serbsko-chorwackim, albańskim lub greckim.  

 Główna odmiana współczesnego języka włoskiego pochodzi natomiast od dialektu 

toskańskiego. Jedną z podstawowych przyczyn ewolucji tej odmiany włoskiego w język 

narodowy jest fakt, że sławni włoscy pisarze – Dante Alighieri, Francesco Petrarka oraz 



Giovanni Boccaccio – tworzyli właśnie w dialekcie toskańskim. Popularyzacja ich dzieł na 

terenach Półwyspu Apenińskiego przyczyniła się do wzrostu popularności wspomnianej 

odmiany terytorialnej. Jednak współczesny język włoski wszedł do ogólnego użycia 

stosunkowo niedawno, bo dopiero po II wojnie światowej. Dotyczy to jedynie formy mówionej, 

która została rozpowszechniona dzięki środkom masowego przekazu. Wcześniej (po 

zjednoczeniu Włoch – Risorgimento), język włoski poza Toskanią był używany jedynie na 

piśmie.  

 Kończąc te rozważania, można pokusić się o opinię, że temat dialektyzacji języka 

włoskiego, jego historii, jak również innych języków używanych na terenie współczesnej Italii, 

jest kwestią złożoną i wymagającą dokładnych filologicznych studiów. Należy jednak przy tym 

pamiętać, że kod językowy jest bardzo ważną częścią kultury danej społeczności regionalnej, 

jak i narodowej. Badania nad językiem pozwalają dokładniej zrozumieć daną grupę społeczną, 

a jednocześnie umożliwiają poszerzenie swoich horyzontów zgodnie ze słowami Federico 

Felliniego: „Inny język to inna wizja świata”. W obrębie mowy Włochów bowiem, jak się 

okazuje, mieszkają różne języki i różne wizje 
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