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Анотація  

У тезах подаються результати дослідження лігвогеографії Анголи: назви мов, їхнє поширення на 

території держави, кількість мовних носіїв, а також  окреслено перспективи розвитку кожної мови. 
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Abstract 

In theses the results of research of the linguistic geography of Angola are given: the names of languages, 

their distribution on territories of the state, amount of language transmitters, and also the prospects of development 

of every language are outlined. 
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Мови Анголи складають переважно банту і португальська, а в невеликих меншинах 

говорять койсанськими мовами.  
Португальська мова є єдиною офіційною мовою. Через певні культурні, соціальні і 

політичні механізми, які зумовлені колоніальною історією, кількість носіїв португальської мови є 
великим і зростаючим. У дослідженні статистики 1996 року, здійсненим Ангольським 
Національним інститутом, виявлено, що португальська мова є рідною для 26% населення [1, 23]. 
Тим не менш, цілком імовірно, що ця цифра дещо перебільшена, враховуючи важкодоступність до 
сільських регіонів, де менше говорять португальською мовою. Її використовують як другу мову 
все частіше по всій країні, а молодше міське покоління рухається в напрямку домінуючого і 
виняткового використання португальської.  

Після здобуття незалежності уряд вибрав 6 мов банту, які будуть розвиватися в якості 
національних мов. Це південний мбунду, північний мбунду, конго, чокве, Кваньяма (ошівамбо і 
мбунду, остання з яких була замінена на мову нгангела, яка є загальним терміном для народів на 
схід від центральної частини нагір'я). 

В анклаві провінції Кабінда багато говорять французькою, навіть іноді більше, ніж на 
португальською.   

Умбунду є найбільш густонаселеною мовою банту, на якій із самого початку говорить 
третина населення. 

 На кімбунду говорять навколо столиці Луанда.  
На конго говорять на півночі країни, в тому числі в анклаві Кабінда.  
Розмовні койсанські мови складаються з двох сімей: кхунг і кхое, хоча останньою 

розмовляють кілька сотень людей. Більшість койсанців втекли до Південної Африки після 
закінчення громадянської війни [2, 65]. Вимерла кваді, можливо, був далекою родичкою кхое, а 
квис абсолютно невідомий; їхні носії були ні койсанцями, ні банту. Кілька кубинців, які 
залишилися в Анголі як наслідок кубинського військового втручання (або розвитку 
співробітництва в галузі освіти та охорони здоров'я), говорили по-іспанськи, але їхні нащадки 
(майже всі із них від змішаних шлюбів) не дотягли до цього. Африканці з Малі, Нігерії, Сенегалу 
говорять англійською і французькою, і своїх рідних африканських мовах, і, принаймні, деякі 
вивчали португальський. A (дуже мало) - число ангольців і ліванців, покоління розмовляють 
арабською та / або французькою. 

 Іноземною мовою, яка головним чином дізналися ангольці, є англійська, але серед народу 
конго (на північному заході і в Кабінда) французький часто важливіші. У зв'язку зі збільшенням 
Ангола-китайського споріднення, в даний час китайське співтовариство з близько 300.000 чоловік 
використовують китайську мову (мандарин і кантонскій).  
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