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Abstrakt 

V diplomové práci analyzuji stěžejní otázky spojené s problematikou komunikace po 

příchodu Španělů na americký kontinent. Soustřeďuji se zejména na první fázi kontaktu 

Evropanů s původním obyvatelstvem.  

V úvodní části práce se zaměřuji na charakteristiku historické a politické situace v dané 

oblasti zejména v první polovině 16. století. Následně se věnuji jazykové politice španělského 

dvora a jazykové situaci v Latinské Americe po roce 1492. Zabývám se dominantními 

indiánskými jazyky, které byly používány při komunikaci kolonizátorů a domorodého 

obyvatelstva a měly nejzásadnější vliv na španělský jazyk. Současně v kapitole charakterizuji 

roli tlumočníků a význam posunků pro komunikaci během conquisty amerického kontinentu.  

Z teoretického hlediska definuji základní pojmy důležité pro dané téma. Charakterizuji 

způsoby obohacování slovní zásoby jazyka, vysvětluji pojem lexikální amerikanismus a 

popisuji, jak docházelo k přenosu nové slovní zásoby během komunikace mezi Španěly a 

Indiány. Rovněž uvádím lexikální okruhy, jež byly domorodými jazyky ovlivněny nejvíce, a 

představuji konkrétní příklady lexikálních výpůjček z nativních jazyků ve španělštině.  

V závěrečné části pojednávám o prvních španělsky psaných textech. Rozebírám Lodní deník 

Kryštofa Kolumba a Dopis Hernána Cortése, kde dohledávám výskyty lexikálních výpůjček 

z domorodých jazyků.  

Hlavním cílem práce je zmapovat způsoby navazování komunikace mezi španělskými 

dobyvateli a původním obyvatelstvem. Zároveň se zabývám vlivem komunikace s nativním 

obyvatelstvem amerického kontinentu ve slovní zásobě španělského jazyka. V historických 

pramenech z rané fáze conquisty dohledávám výskyt prvních indigenismů v psané španělštině 

a srovnávám jejich četnost a styl použití u jednotlivých autorů. 

 

Klíčová slova: objevné plavby, conquista, jazyková politika, výpůjčky, lexikální 

amerikanismus, indigenismus, nativní jazyky, Kryštof Kolumbus, Hernán Cortés 

 

  



 

 
 

Abstract 

In my diploma thesis I analyze the key issues connected with the difficulties of 

communication between Spaniards and native inhabitants after the arrival to the American 

continent in 1492. Concretely, I focus on the first period of contact with the indigenous 

population. 

In the first part of the thesis I describe the historical and political situation in the area. Then I 

characterize the language policy of the Spanish court and also the linguistic situation in Latin 

America after the arrival of Spaniards. Next part of the thesis is dedicated to dominant Indian 

languages, which were used for the communication of colonizers and indigenous people and 

had the most significant influence on the Spanish language. There is also characteristic of the 

role of interpreters and importance of signs for communication during the conquest of 

America. 

The third chapter is dedicated firstly to the theoretical definition of the basic terms relevant 

for the topic. I describe the ways of enriching the vocabulary of languages and I explain the 

way how the new vocabulary was transmitted during communication between the Spaniards 

and the Indians. I also mention the categories of vocabulary which were most influenced by 

the indigenous languages with examples of loanwords from native languages in Spanish. In 

final part I deal with the first Spanish written texts. I have chosen Christopher Columbus and 

his Log and the Letter of Hernán Cortés, where I am looking for loanwords from indigenous 

languages. 

The main aim of the thesis is to map ways of establishing communication between Spanish 

conquerors and indigenous peoples. Moreover, I describe the influence of communication 

with the native population in Spanish vocabulary. I look for the occurrence of indigenous 

loanwords in first Spanish written texts in America and I compare their frequency and style of 

use in the sources. 

 

Key words: voyages of exploration, conquest, language policy, loanwords, Americanism, 

Indigenism, native languages, Christopher Columbus, Hernán Cortés 
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Úvod: 

Tématem mé diplomové práce je Komunikace mezi Španěly a Indiány během dobývání 

Ameriky. Ve své bakalářské práci1 jsem se věnovala původu slovní zásoby ve španělštině a 

portugalštině. V případě diplomové práce se soustředím na španělštinu a lexikální výpůjčky 

z indiánských jazyků, které jsou z jazykového hlediska stěžejní pro charakteristiku 

komunikace mezi Španěly a Indiány na americkém kontinentě po jeho objevení v roce 1492. 

Úvodem představuji historicko-kulturní kontext dané oblasti. Klíčové pro mě je období 

objevení a následné dobývání amerického kontinentu, soustředím se zejména na španělské 

objevné a dobyvačné cesty. Nejdříve nastíním předpoklady objevných plaveb, navazuje 

objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem a jeho cesty. Dále se věnuji dobývání2 amerického 

kontinentu, postupu španělských conquistadorů a soustředím se na rozvrácení dominantních 

říší v Americe (Aztécká říše, Incká říše a mayská kultura). Popis historických událostí 

ukončuji přibližně v polovině 16. století, ačkoli proces dobývání a kolonizování kontinentu 

Evropany ještě není završen. Vedle historických faktů pojednávám v úvodní kapitole o 

administrativní správě nově získaného území. Hlavními zdroji pro historicko-kulturní kontext 

mi jsou následující příručky: J. Kunc a I. Barteček: Dobytí a osvobození Latinské Ameriky3, S. 

Binková: Čas zámořských objevů4 a T. Todorov: Dobytí Ameriky5. 

Druhá kapitola shrnuje komunikaci mezi Španěly a Indiány během conquisty Latinské 

Ameriky. V úvodní části se věnuji jazykové politice španělského dvora. Popisuji, jak se 

vyvíjel názor španělského panovníka na jazykovou situaci v koloniích, a jaké byly 

preferované jazyky v jednotlivých obdobích dobývání kontinentu. Následně se věnuji 

jazykové rozmanitosti kontinentu. Pojednávám o indiánských jazycích, které byly 

nejčastějším prostředkem komunikace s Indiány. Samostatná podkapitola je věnovaná tzv. 

lenguas generales. Další podkapitola dělí nativní jazyky s největším vlivem na španělštinu 

geograficky. V této části práce se opírám především o díla Antonio Quilis La Lengua 

española en cuatro mundos6, Tomás Buesa Oliver a José Enguita Utrilla Léxico del español 

de América7. Vzhledem k absenci znalosti společného jazyka v počáteční fázi conquisty, 

                                                           
1 PASTYŘÍKOVÁ, Helena. Původ slovní zásoby portugalštiny a španělštiny. Praha, 2015. Bakalářská práce. 
Univerzita Karlova. Vedoucí práce PhDr. Mgr. Jan Hricsina, Ph.D. 
2 tzv. conquistě 
3 KUNC, Jiří a BARTEČEK, Ivo. Dobytí a osvobození Latinské Ameriky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 
Filozofická fakulta, 2008. 
4 BINKOVÁ, Simona. Čas zámořských objevů. Praha: Triton, 2008. Dějiny do kapsy, sv. 7. 
5 TODOROV, Tzvetan. Dobytí Ameriky: problém druhého. Praha: Mladá fronta, 1996. sv. 6.  
6 QUILIS, Antonio. La Lengua española en cuatro mundos. Madrid: Editiorial MAPFRE, 1992. 
7 BUESA OLIVER, Tomás a ENGUITA UTRILLA, José M.: Léxico del español de América. Madrid: MAPFRE, 1992. 
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využívali Španělé i mimojazykových prostředků ke komunikaci s nativním obyvatelstvem. 

Dorozumívali se spolu pomocí posunků, gest, řeči těla. Nepostradatelná byla také role 

tlumočníků, kteří fungovali nejen jako tlumočníci, ale zároveň jako zprostředkovatelé 

indiánské kultury a průvodci. Základní literaturou pro uvedenou kapitolu mi je Emma 

Martinelli Gifre a její La Comunicación entre españoles e indios: palabras y gestos8. 

Kapitola číslo tři se zabývá vlivem komunikace na slovní zásobu španělštiny. Nejprve 

definuji základní pojmy nepostradatelné pro dané téma (substrát, adstrát, bilingvismus, 

amerikanismus, přejímky, stupně adaptace aj.). Stručně shrnuji obecné principy vývoje jazyka 

a uvádím hlavní příčiny jazykových změn. Zároveň se věnuji způsobům rozšiřování slovní 

zásoby jazyka v obecné rovině. Uvádím konkrétní příklady ze španělštiny a současně nejvíce 

prostoru je věnováno lexikálním výpůjčkám. Samostatná podkapitola se věnuje konceptu 

lexikálního amerikanismu, kde nejvíce čerpám z Akademického slovníku Královské 

španělské akademie (DRAE). Pro vysvětlení základních pojmů používám příručku od 

Bohumila Zavadila: Vývoj španělského jazyka I.9 a Nový encyklopedický slovník češtiny10. Co 

se týká konkrétně problematiky španělštiny a původních jazyků amerického kontinentu 

čerpám z více různých zdrojů – např. z disertační práce PhDr. Anny Mištinové, Ph.D. 

Teoretické aspekty variantnosti slovní zásoby v americké španělštině. Diachronie a 

synchronie11, ale především ze španělsky psaných děl, na příklad Diferencias léxicas entre 

España y América12, Introducción al español americano 13, a dalších prácí uvedených 

v seznamu literatury. 

V kapitole se dále přesouvám ke konkrétním jazykům původního obyvatelstva amerického 

kontinentu. Vysvětluji, jakým způsobem se přejatá slova do jazyka inkorporují, jaké byly 

nejvýznamnější lexikální okruhy v komunikaci. Na závěr uvádím konkrétní příklady 

lexikálních amerikanismů ve španělštině s překladem do češtiny. Čerpám z různých zdrojů, 

např. Tomás Buesa Oliver a José Enguita Utrilla – Léxico del español de América14, José 

Moreno de Alba – Introducción al español americano15 a další. 

                                                           
8 MARTINELLI GIFRE, Emma. La Comunicación entre españoles e indios: palabras y gestos. Madrid: MAPFRE, 
1992.  
9 ZAVADIL, Bohumil. Vývoj španělského jazyka. Ilustrovala Anna CHMELOVÁ. Praha: Karolinum, 1998. 
10 KARLÍK, Petr, NEKULA, Marek a PLESKALOVÁ, Jana, ed. Nový encyklopedický slovník češtiny online. [online]. 
[cit. 2018-09-27]. Dostupné z: <https://www.czechency.org/>  
11 MIŠTINOVÁ, Anna. Teoretické aspekty variantnosti slovní zásoby v americké španělštině. Diachronie a 
synchronie. Disertační práce. Praha: 2012. 
12 MORENO DE ALBA, José G. Diferencias lex́icas entre España y Ameŕica. Madrid: Editiorial MAPFRE, 1992. 
13 MORENO DE ALBA, José G. Introducción al español americano. Madrid: Arco Libros, 2007.  
14 BUESA OLIVER, Tomás a ENGUITA UTRILLA, José M.: Léxico del español de América. Madrid: MAPFRE, 1992. 
15 MORENO DE ALBA, José G. Introducción al español americano. Madrid: Arco Libros, 2007. 

https://www.czechency.org/
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Závěrečná část diplomové práce se soustřeďuje na první indigenismy ve španělsky psané 

literatuře. Pro tyto účely jsem vybrala díla různých literárních žánrů (deník Kryštofa 

Kolumba16 a dopisy Hernána Cortése17) a dohledávám v nich konkrétní lexikální 

amerikanismy, analyzuji jejich četnost, styl využití a posun v jejich integraci do španělského 

jazyka.  

Cílem následujícího textu je ukázat, že ačkoli byla komunikace Evropanů a Indiánů18 značně 

komplikovaná, rychle docházelo k prvním pokusům o adaptaci španělštiny na neznámou 

realitu. Výsledkem práce je shrnutí jednotlivých prostředků umožňujících komunikaci dvou 

absolutně odlišných kultur od jejich setkání v roce 1492. Důraz je kladen na zmapování 

lexikálních amerikanismů ve španělštině a jejich postupné pronikání z nativních jazyků. 

Ačkoli se může zdát, že téma komunikace mezi Španěly a Indiány během dobývání Ameriky 

není aktuální, opak je pravdou. Problém komunikace, neporozumění a neznalost jiných kultur 

je otázka, s kterou se setkáváme každý den. Neschopnost porozumět jiným jazykům, 

kulturám, náboženstvím přinášelo a stále přináší nesnáze v soužití různých národů. 

  

                                                           
16 COLUMBUS, Christopher a Consuelo VARELA. Los cuatro viajes: testamento. Madrid: Alianza Editorial, 1986.  
17 CORTEŚ, Hernán. Cartas de relación de la conquista de Mej́ico. 4. ed. Madrid: Espasa-Calpe, s.a, 1940. 
18 Přestože podle Pravidel českého pravopisu se jedná o označení rasy, a tudíž je správný pravopis „indián“, 
rozhodla jsem se pro variantu „Indián“ jakožto označení původních obyvatel Indií, což lépe koresponduje 
s daným kontextem. 
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1 Historicko-kulturní kontext 

1.1 Objevování a dobývání Ameriky 

K obchodním námořním cestám docházelo nejen v režii Evropanů od nepaměti. Až během 15. 

století však byly naplněny nutné předpoklady pro objevné plavby přes Atlantický oceán. 

Zámořská expanze byla výsledkem dlouhodobého vnitřního vývoje Evropy, která byla na 

jedné straně ohrožována tureckou říší znemožňující realizaci obchodních cest do Asie po 

souši. Na druhé straně zda existovala hrozba arabského světa zasahujícího až na území 

většiny Pyrenejského poloostrova. Díky úspěšnému znovudobytí poloostrova křesťany19 se 

začala Portugalcům a Španělům otvírat cesta k námořním plavbám na západ. Vzhledem ke 

dříve ukončené reconquistě (1248), zkušenostem s námořními plavbami, geografické poloze 

na periferii Evropy a nemožnosti rozšiřovat své území jiným směrem se této možnosti chopili 

dříve Portugalci. Španělé je následovali v roce 1492, jakmile ovládli přístup k Gibraltarské 

úžině. Oba národy tak využily svých nedávných zkušeností z bojů proti muslimům a staly se 

evropskými průkopníky. 

Hlavní snahou cestovatelů bylo nalézt bezpečnější cestu do Asie pro navazování obchodních 

kontaktů. Významnými artikly bylo koření používané na příklad ke konzervaci masa, drahé 

látky, případně čínský porcelán. Navíc byl k úspěšným obchodním kontaktům nevyhnutelný 

dostatek zlata, jehož si nejvíce cenili orientální kupci. Zároveň navázáním přímého 

obchodního spojení s Asií by odpadly nemalé prostředky vynakládané překupníkům, kteří 

neúměrně navyšovali cenu zboží. 

Realizace námořní expanze vyžadovala značné finanční zdroje, což vyžadovalo konsolidaci 

státních celků, které by výpravy zaštiťovaly (nikoli financovaly). Současně byl nevyhnutelný 

rozvoj technologií. Jelikož tradiční typy lodí byly kvůli absenci úložného prostoru či 

nesnadnému ovládání nevyhovující, vznikly nové typy plavidel – karavely a karaky, které 

splňovaly požadavky pro objevné plavby. Složitá byla i orientace na volném moři, pro niž 

Evropané využívali arabské mapy a znalosti z oboru matematiky a astronomie, nově používali 

astroláb či kvadrant. Nezbytné byly také změny ve středověké společnosti. Po morových 

epidemiích docházelo k pozvolnému růstu počtu obyvatel a jejich přesunu do měst, 

intenzifikovalo se zemědělství a především nastal průlom v myšlení středověkého člověka, 

jenž překonal strach z neznáma a byl ochoten pro potencionální zisk riskovat. 

První se do námořních plaveb zapojuje Portugalsko. Po úspěšném vyhnání Arabů z území 

Portugalska „pokračovali portugalští králové spolu se sousedními panovníky v boji proti 

                                                           
19 Dále v textu používám termín reconquista 



 

11 
 

islámu na poloostrově […] a následně obdrželi od papeže posvěcení, které jim umožnilo 

pokračovat v boji proti Maurům i mimo evropské území.“20 Začala tak portugalská námořní 

expanze. Nejpozději roku 1341 dospěli ke Kanárským ostrovům. Roku 1415 dobyli Ceutu 

v Maroku a pokračovali v dalších výpravách podél afrického pobřeží. Jejich cílem bylo 

navázání obchodních kontaktů a hledání námořní cesty do Asie. Nejednalo se o kolonizaci 

území, Portugalci nezasahovali do vnitřní politiky afrických států, nepodrobovali obyvatele. 

Uzavírali spojenectví, nakupovali zde zlato a černé otroky, které vozili na ostrovy 

v Atlantském oceánu i do Evropy. Zlomovými jsou roky 1488, kdy Bartolomeo Diaz 

(Bartolomeu Dias) obeplul mys Dobré naděje, a rok 1498, kdy Vasco de Gama obeplul mys 

Dobré naděje a následně se dostal až do Indie. 

Postupně se objevuje i zájem Španělů a vzniká soupeření s Portugalci, které dočasně ukončí 

smlouva z Alcáçovas (1479). Jedná se o první smlouvu o námořních aktivitách, dělicí linií 

vlivu byla rovnoběžka. Španělům připadly Kanárské ostrovy a Portugalci získali možnost 

plavit se dál na jih kolem afrických břehů a hledat východní cestu do Asie. Po dobytí maurské 

Granady v roce 1492 začíná naplno španělská expanze. 

Po odmítnutí u jiných evropských dvorů představil Kryštof Kolumbus plán na cestu do Indie 

západní cestou Katolickým Veličenstvům Ferdinandu Aragonskému a Isabele Kastilské, 

jejichž sňatkem vznikl na Pyrenejském poloostrově druhý silný státní útvar. Janovský 

mořeplavec získal od Isabely Kastilské s tzv. Capitulaciones21 de Santa Fe pověření 

k realizaci plavby a nevysoký finanční příspěvek. Do budoucna byly Kolumbovi přislíbeny 

značné výsady, kdy se měl stát držitelem dědičného úřadu místokrále a generálního guvernéra 

případně nově objevených území. Poté, co Kolumbus sehnal dostatek finančních zdrojů a 

posádku, vydal se přes Kanárské ostrovy dále na západ.  

První Kolumbova výprava dorazila ke karibským ostrovům 12. října 1492. Jednalo se o čistě 

obchodní plavbu, jež měla navázat obchodní styky v Asii a vybudovat faktorie. Během plavby 

si vedl Kolumbus dva deníky – jeden skutečný pro Katolická Veličenstva a druhý fiktivní pro 

nespokojenou posádku. Jako první spatřili bahamský ostrov Guanahaní (San Salvador), 

následně se dotkli pobřeží Kuby a sousední Hispanioly22 (viz. Mapa I). Zde ztratili jednu 

z lodí a založili pevnost La Navidad, aby zde zanechali část posádky, která se nevešla na 

zbylé lodě. Faktické výsledky výpravy byly zanedbatelné, do Evropy přivezli pouze malé 

                                                           
20 BINKOVÁ, Simona. Čas zámořských objevů. V Praze: Triton, 2008. Dějiny do kapsy, sv. 7. str. 34-35. 
21 capitulación je oficiální dokument, který lodivod uzavíral s korunou a kde byla jasně definovaná práva a 
povinnosti průzkumníka, předem určené bylo i případné dělení zisků. 
22 Španělsky La Española, první evropská kolonie v Novém světě, v koloniálním období známá španělsky jako 
Santo Domingo. Dnes území států Haiti a Dominikánská republika. 
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množství zlata, ukázky neznámé flóry a fauny a dva Indiány. Španělská koruna si záhy 

nechala papežem Alexandrem VI. stvrdit nároky na západní cestu do Indií bulou Inter Caetera 

(1493), která rozdělila španělské a portugalské sféry vlivu „poledníkem probíhajícím ve 

vzdálenosti 100 mil na západ od Kapverdských ostrovů“23. Následně je tato hranice posunuta 

smlouvou z Tordesillas (1494) „do vzdálenosti 370 mil západně od nejzápadnějšího 

z Kapverdských ostrovů“24, čímž získali Portugalci nárok na později objevenou část Jižní 

Ameriky – budoucí Brazílii (viz. Mapa II). 

Druhá Kolumbova cesta (1493-1495) odstartovala kolonizaci nově objevených území. 

Účastnilo se jí již 17 lodí a na palubách byli kromě námořníků a překladatelů přítomni i 

úředníci a duchovní, kteří měli chránit zájmy španělské koruny a šířit křesťanskou víru. „S 

výpravou dále cestovali řemeslníci a rolníci, v souhrnu reprezentativní vzorek dobové 

společenské skladby, zárodek soběstačné komunity – s výjimkou žen25.“26 Při druhé plavbě se 

pohybovali v oblasti Malých a Velkých Antil – Kuba, Hispaniola a nově i Jamajka a 

Portoriko. Na území karibských ostrovů žily v době příchodu Španělů dvě základní skupiny 

obyvatel – Taínové (španělsky taíno) a Karibové (caribe). Taínové neboli Arawakové žili na 

Velkých Antilách (z Malých Antil je již dříve vytlačili Karibové), jednalo se o produktivní, 

hierarchizovanou společnost poměrně bojovného obyvatelstva vzájemně příbuzných etnik 

používající arawacké jazyky. Druhou skupinou byli Karibové (karibská jazyková větev), kteří 

žili na Malých Antilách a byli velmi agresivní. Příchodem Španělů byla násilně zastavena 

jejich další expanze v regionu. Pro obě skupiny domorodého obyvatelstva bylo setkání 

s Evropany fatální.  

Ani druhá španělská výprava na americký kontinent nepřinesla větší množství zlata a koření. I 

přes kritiku Kryštofa Kolumba mu byla umožněna další plavba (1498-1500), při které byly 

objeveny další ostrovy, konečně i pobřeží kontinentu a ústí řeky Orinoko, které svědčilo a 

existenci rozsáhlé pevniny. Z ekonomického hlediska byl významný nález perel, v jejichž 

hledání pokračovali tzv. malí plavci27. Kolumbovi se sice ještě podařilo prosadit čtvrtou 

plavbu (1502-1503) k pobřeží Střední Ameriky, ale ani ta nepřinesla významnější 

ekonomické zisky a zároveň nebyl Kolumbus schopen udržet osadníky pod kontrolou. Vrátil 

                                                           
23 BINKOVÁ, Simona. Čas zámořských objevů. V Praze: Triton, 2008. Dějiny do kapsy, sv. 7. str. 73. 
24 Tamtéž. 
25 V případě účasti žen nepanuje naprostá shoda, např. PhDr. Simona Binková, CSc. uvádí, že se výpravy 
účastnilo „možná i několik žen“, viz. BINKOVÁ, Simona. Čas zámořských objevů. V Praze: Triton, 2008. Dějiny do 
kapsy, sv. 7. str. 74. 
26 KUNC, Jiří a BARTEČEK, Ivo. Dobytí a osvobození Latinské Ameriky. Olomouc: Univerzita Palackého v 
Olomouci, Filozofická fakulta, 2008. str. 13. 
27 Malí plavci je označení pro následníky Kryštofa Kolumba, kteří se zasloužili především o další prozkoumávání 
pobřeží amerického kontinentu, nicméně jejich hlavní motivací bylo hledání drahých kovů a perel. Konkrétními 
příklady jsou Amerigo Vespucci, Alonso de Ojeda, Vicente Yáñez Pinzón, Pero Alonso Niño a další. 
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se do Evropy, kde byl zbaven svých dříve slíbených privilegií, čímž španělská koruna posílila 

svoje postavení v regionu. 

Přibližně za pouhou polovinu století byla Latinská Amerika z větší části objevena, dobyta a 

osídlena evropskými kolonizátory. Během prvních desítek let od objevení Ameriky 

Kryštofem Kolumbem byly zmapovány karibské ostrovy i pobřežní oblasti Střední Ameriky. 

Španělé se usilovně snažili najít průliv, který by jim umožnil cestu dále do Orientu, a 

současně jejich motivací k dalšímu poznávání kontinentu byla touha po zlatě. Po karibské fázi 

conquisty (1492-1519) bylo zahájeno dobývání amerického kontinentu. 

Dobytí Aztécké říše předcházely kontakty Španělů a Indiánů na poloostrově Yucatán, kde se 

dozvěděli o existenci bohaté říše ve vnitrozemí, kam se roku 1519 vypravil Hernán Cortés. 

Cortésovi se podařilo díky jazykovým znalostem Jerónima Aguilara28 a indiánské dívky 

Malinche29 získat důležité informace pro úspěšné dobytí říše. Využil nejednoty domorodých 

kmenů a za pomoci znepřátelených Indiánů a dalších náhod vyvrátil Aztéckou říši (1521). Ta 

byla v době jeho příchodu relativně novým státním útvarem s centrem v Tenochtitlánu. 

Nejednalo se však o ucelený státní útvar, ale o nadvládu dominantních Aztéků nad ostatními 

městskými státy, od kterých vybírali tribut, čehož Cortés využil a získal tak pro španělský 

dvůr očekávané zisky. Jazykem Aztécké říše byl oficiálně nahuatl, nicméně vzhledem 

k vysokému množství městských států uvnitř říše, neexistovala ani jazyková jednota. 

Po vyvrácení Aztécké říše se španělská pozornost obrátila na jih opět k mayské civilizaci. Ta 

během příchodu Španělů do Ameriky již byla za svým vrcholem. Spíš než o říši se jednalo o 

obyvatele žijící na mayském území a mluvící mayskými jazyky, jednalo se o řadu městských 

států sdílejících podobný způsob života. Pro Španěly bylo velmi náročné si tuto oblast 

podmanit – byla pro ně neúrodná, nehostinná, bez přítomnosti drahých kovů a naopak 

s podnebím nepříznivým pro Evropany s přítomností nebezpečných nemocí. Dobývání 

mayského prostoru bylo značně zkomplikováno i přítomností velmi bojovných indiánských 

skupin, které nevnímaly jednu porážku jako osudovou. 

Obecně můžeme mayskou kulturu zařadit mezi marginální oblasti stojící v opozici k 

dominantním, kam patří na příklad Aztécká a Incká říše. V marginálních oblastech byla 

španělská conquista náročnější, jelikož zde chyběl jeden vůdce, jehož by stačilo zlikvidovat, a 

                                                           
28 Jerónimo Aguilar po ztroskotání dokázal žít v indiánské společnosti jako otrok, čímž se naučil jejich jazyk a 
získal znalosti o říši. 
29 Malinche (Malintzin či doña Marina) znala aztécké prostředí, její rodina ji měla prodat do otroctví a ona se 
jim měla chtít pomstít, proto spolupracovala s Cortésem. Původně překládala Aguilarovi, který tlumočil 
Španělům, nakonec se naučila přímo španělsky. 
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podmanit si tak celou říši. Dobývání takovýchto oblastí byl zdlouhavý proces, který do 

budoucna pomáhala usnadnit i misionářská činnosti. 

První kontakt Evropanů s Mayi proběhl již během čtvrté plavby Kryštofa Kolumba (1502). 

Další setkání proběhlo prostřednictvím trosečníků ze španělských lodí (1511), kteří se dostali 

až k pobřeží Yucatánu. Většina z nich sice nepřežila cestu, nebo byli obětováni Mayi, ale 

přežili Gonzalo Guerrero30 a již zmiňovaný Jerónimo Aguilar. Následovaly cílené výpravy na 

poloostrov Yucatán – Francisco Hernández de Córdoba (1517), Juan de Grijalva (1518), 

Hernán Cortés (1519) – které do oblasti mimo jiné zanesly evropské nemoci, čímž klesl počet 

domorodých obyvatel a došlo k destabilizaci regionu. Hlavní fáze conquisty probíhala až 

mezi lety 1527 a 1546 a poslední mayské město Tayasal bylo dobyto až v roce 1697. 

Vrcholem španělského dobývání Latinské Ameriky bylo rozvrácení Incké říše. V době 

příchodu Španělů patřila k dominantním kulturám kontinentu. Jednalo se o usedlou civilizaci 

s propracovanou správou, komplexním náboženstvím, rituály, fungoval zde systém veřejných 

prací, tzv. mita, z čehož v budoucnu těžili Španělé při využívání Indiánů k práci v dolech 

apod. Zároveň stejně jako v případě Aztécké říše se jednalo o mnohonárodnostní společenství. 

Samotným dobyvačným výpravám do oblasti Incké říše předcházely evropské nemoci, které 

decimovaly domorodé obyvatelstvo. Epidemii pravých neštovic podlehl i vládnoucí Inka 

Huayna Cápac, jehož smrt vyvolala občanskou válku o následnictví mezi Atahualpou a 

Huáscarem. Franciscovi Pizarrovi se podařilo využít této situace a společně s pouhými 

necelými dvěma stovkami mužů roku 1533 říši rozvrátil. Po zániku Incké říše vzniká jako 

centrum španělskému odporu osada Vilcabamba. Stejně jako v případě mayského Tayasalu je 

i Vilcabamca později dobyta (1572). 

Podrobením Incké říše končí hlavní fáze objevování a dobývání Latinské Ameriky Španěly. 

Během krátké doby od objevení do roku 1533 se podařilo Evropanům podmanit jádrové 

oblasti Latinské Ameriky – oblast Střední Ameriky, část území dnešního Mexika, andskou 

oblast. Dále však pokračovala conquista zmiňovaného Tayasalu, Vilcabamby a marginálních 

oblastí kontinentu. Mezi ně patří na příklad území dnešního Chile obývané bojovnými 

Araukánci (španělsky araucano, mapuche). Španělé se o jejich podrobení snažili již během 

dobývání Incké říše (výprava Diega de Almagra), nicméně se nakonec jednalo o nejdelší a 

nejkrvavější válku, kterou v Americe vedli, a podařilo se jim to až v polovině 19. století. 

Araukánce tvořily různé indiánské kmeny žijící v rodinných tlupách na společném území a 

hovořící vzájemně srozumitelným jazykem. V předkolumbovském období se jim dařilo 

                                                           
30 Na rozdíl od Aguilara se aktivně integroval do mayské společnosti, oženil se s Indiánkou a následně bojoval 
společně s Mayi proti Španělům. 
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expandovat a stejně jako Španělům ani dříve Inkům se nepodařilo jejich území dobýt. 

Araukánci byli velmi přizpůsobiví v sociální organizaci. Byli polygamní, a tím se jim dařilo 

rychle dorovnávat případné ztráty mužské populace vzniklé ve válečných konfliktech. 

Zároveň byli schopni infiltrovat obyvatele dobytého území, integrovat je do svého systému a 

tím opět navýšit svůj počet a urychlit tak další expanzi. Na rozdíl od jiných domorodých 

obyvatel se rychle naučili jezdit na koních a používat střelné zbraně, čímž Španělé ztráceli 

svoji výhodu. 

Jiným marginálním územím byla oblast budoucí Argentiny (Buenos Aires). V tomto případě 

se nejednalo o oblast bohatou na drahé kovy či jinak zajímavou pro Španěly. Jedinou snahou 

bylo najít spojení s Tichým oceánem a navázat tak obchodní spojení s Orientem. Velmi rychle 

byla španělskou korunou zablokována argentinská cesta k přepravě zboží a dále byla legálně 

využívání pouze trasa přes Panamu. Vláda se tak snažila zamezit nelegálnímu pašování 

stříbra, otroků a dalšího. Okolí budoucího Buenos Aires se stalo cílem pro tzv. autoconquistu. 

Směřovali sem především občané, kteří neměli šanci na uplatnění v bohatších lokalitách – 

indiánští míšenci, osvobození černoši a podobně. 

 

1.2 Správa nově získaného území 

Zároveň s objevováním a kolonizováním amerického kontinentu vznikaly postupně instituce, 

které zajišťovaly správu nad novými územími přičleněným k monarchii. První z nich byla 

roku 1503 Casa de la Contratación de las Indias. Úřad původně fungoval v Seville a sloužil 

ke správě veškerých aktivit v nově objevovaných územích. Jeho hlavním cílem bylo chránit 

zájmy panovníka – jmenoval úředníky, uzavíral smlouvy se soukromníky o obchodu a mnoho 

dalšího. Vzhledem k rozsáhlým pravomocem, které úřad zastával, vznikl roku 1524 další úřad 

Real y Supremo Consejo de Indias a došlo tím k rozdělení jednotlivých funkcí mezi obě 

instituce. Casa de la Contratación se dále zabývala převážně hospodářskými otázkami a 

Consejo de Indias měla na starosti především „navrhování osob na funkci místokrále, 

guvernéra nebo soudců audiencie, navrhování jmenování biskupů a dohled nad královským 

patronátem nad americkou katolickou církví, vojenské záležitosti kolonií, vysílání misionářů, 

kontrolní a inspekční funkce nad úřady a úředníky v koloniích včetně kontroly královských 

příjmů z kolonií a konečně také povolování či zákaz emigrace do Ameriky nebo záležitosti 

domorodého obyvatelstva v Americe“31. Dalšími institucemi založenými nedlouho po 

                                                           
31 Polišenský, Josef a kol. Dějiny Latinské Ameriky. Svoboda. Praha 1979, str. 90. 
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objevení Ameriky Španěly byl Juzgado de Indias (založen 1535) a Consulado de Sevilla 

(1543).  

Kromě institucí založených ve Starém světě vznikaly i kontrolní instituce přímo v koloniích. 

Hlavními správními jednotkami, jejichž pravomoci se částečně překrývaly, byly 

místokrálovství, generální kapitanáty a audience. První místokrálovství bylo ustaveno na 

ostrově Hispaniola pod vedením Kryštofa Kolumba, který byl této funkce záhy zbaven 

(1499). K obnovení instituce došlo v roce 1535, kdy vzniklo místokrálovství Nové Španělsko 

zahrnující území dnešního Mexika, jižních států USA, středoamerických republik a 

karibských ostrovních států. V roce 1542 bylo zřízeno místokrálovství Peru, do kterého patřila 

ostatní hispánská území Jižní Ameriky (mimo území dnešní Venezuely patřící také pod 

místokrálovství Nové Španělsko). S postupující expanzí v Latinské Americe bylo nutné další 

rozčlenění a vznikla tak místokrálovství Nová Granada (1716) a Río de la Plata (1777). 

Generální kapitanáty formálně spadaly pod místokrálovství. Jednalo se o správní celky 

v pohraničních, případně problémových oblastech. Hrozilo zde většinou nebezpečí vpádu jiné 

koloniální mocností, aktivity pirátů či nepoddajných domorodých obyvatel. V čele 

generálních kapitanátů stáli generální kapitáni s vojenskými i administrativními 

pravomocemi. Podřízeni byli místokrálům, ale mnohdy fungovali nezávisle. Audience byla 

instituce původně pouze se soudní funkcí, v Novém světě však zastávala i funkci správní. Její 

představitelé měli pravomoc obracet se přímo k Radě Indií a kontrolovat tak činnost 

samotných místokrálů. 

Španělský panovník chtěl řídit veškerou aktivitu na nově kolonizovaném území, mít přehled o 

všech ziscích, udržet si své pozice a zároveň umožnit co nejsnadnější šíření křesťanství. Od 

objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem a následných objevných plaveb docházelo k napětí 

mezi metropolí a provinciemi. Vševypovídající „obedezco pero no cumplo32“ vystihuje 

situaci, kdy koloniální úředníci formálně přijímali nařízení dvora, ale ve skutečnosti se podle 

něj neřídili. 

  

                                                           
32 V češtině odpovídá „podřizuji se nařízení, nicméně ho neuskutečním“ 
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2 Komunikace mezi Španěly a Indiány během conquisty 

2.1 Jazyková politika dvora 

Se správou v Novém světě je spojena také jazyková politika dvora. Evropané se svým 

příchodem na americký kontinent setkali s velmi rozdílnými podmínkami, než na jaké byli 

zvyklí z Evropy. Latinská Amerika je geograficky rozsáhlá, disponuje značným přírodním 

bohatstvím a zároveň zde měli Španělé možnost seznámit se se zcela odlišnou kulturní a 

jazykovou realitou. Tento civilizační střet negativně ovlivňoval ekonomické zájmy koruny, a 

navíc brzdil evangelizační a asimilační snahy. Pro docílení co nejsnadnější komunikace mezi 

původním a nově příchozím obyvatelstvem na území Latinské Ameriky, a především pro 

zjednodušení kristianizačních snah, existovala jasná tendence španělského dvora ovlivňovat 

jazykové složení obyvatelstva. Situace španělštiny byla vzhledem k nízkému počtu mluvčích 

v Americe velmi složitá a k jejímu prosazování jakožto dominantního jazyka docházelo velmi 

pozvolna. Pomoci jejímu etablování měly různé královské výnosy, dekrety a další dokumenty, 

které začaly vznikat nedlouho po objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem. 

Již roku 1503 byl vydán první královský dokument věnující se snaze o rozšíření španělského 

jazyka v kolonii. Tento výnos nařizoval shromažďování dětí domorodých obyvatel dvakrát 

denně za účelem výuky čtení, psaní a modlení se:  

[…] se publica una instrucción para el gobernador y los oficiales en la que se 

recomienda reunir dos veces al día a los niños indios, de forma que el capellán 

les enseñe a leer y escribir, firmar, santiguarse, confesarse, y las oraciones.33 

Španělský jazyk se stával nedílnou součástí úspěšné kristianizace a asimilace domorodého 

obyvatelstva. Jeho postavení vůči domorodým jazykům se měnilo v různých fázích conquisty, 

nicméně většinou byla situace příznivější pro španělštinu. Na příklad Zákony z Burgosu 

(Leyes de Burgos, 1512) nařizovaly, že všechny děti náčelníků musí být svěřeny 

františkánům, aby je po dobu čtyř let učili číst a psát a pak i ony samy měly učit ostatní. 

Následovalo nařízení Karla V. (1526), aby se každé objevné a dobyvačné expedice účastnili 

tlumočníci, kteří by mohli Indiánům vysvětlovat politické a náboženské cíle Španělů. 

Roku 1536 posílá královna ve jménu krále Karla V. nařízení místokráli Nového Španělska, 

aby podporoval kněží ve studiu domorodých jazyků, jelikož je Indiánů mnoho a není možné, 

aby se hned naučili španělský jazyk: 

                                                           
33 MARTINELLI GIFRE, Emma. La Comunicación entre españoles e indios: palabras y gestos. Madrid: MAPFRE, 
1992. str. 188. 
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[…] recomendaban que los religiosos y eclesiásticos se dedicaran a estudiar la 

lengua de los indios („entretanto que ellos saben nuestra lengua“), a reducirla a 

arte para facilitar su aprendizaje y a enseñarla a los niños españoles que podían 

ser llamados al sacerdocio o al desempeño de cargos públicos. Y la razón 

principal era que pues siendo los indios tantos, no se puede dar orden por agora 

cómo ellos aprendan nuestra lengua.34 

Následuje výnos Karla V. z roku 1550, jenž označuje za hlavní cíl kristianizaci domorodého 

obyvatelstva. K tomu je nutné je naučit kastilsky, jelikož se znalostí jazyka bude snadnější 

obrátit je na svatou víru: 

Como una de las principales cosas que Nos deseamos para el bien desa tierra es 

la salvación e instrucción y conversión a nuestra Santa Fe Católica de los 

naturales della […] el más principal sería dar orden cómo a esas gentes se les 

enseñase nuestra lengua castellana, porque sabida ésta, con más facilidad podrán 

ser doctrinados en las cosas del Santo Evangelio […].35 

Ačkoli většina uvedených výnosů prosazovala výuku Indiánů španělského jazyka, a tedy 

postupnou hispanizaci regionu, začaly se objevovat i tendence, které prosazovaly studium 

nativních jazyků a jejich prostřednictvím šířit křesťanskou víru. Mnozí se domnívali, že je 

španělština pro Indiány příliš náročná a že by evangelizace mohla být snadnější 

prostřednictvím jejich jazyků. Tento trend potvrdil i dokument Filipa II. z roku 1578, který 

ustanovil povinnost, aby kněží znali obecný jazyk, a pokud tuto znalost nemají, nebude jim 

umožněno účastnit se evangelizace v Indiích: 

[…] establece la necesidad de que los religiosos sepan la lengua general y que no 

sean admitidos a las doctrinas y beneficios de las Indias si no fuera así.36 

Následně roku 1580 Filip II. nařídil vznik kateder obecných indiánských jazyků na 

univerzitách v Limě a Mexiku, zároveň se dotkl tématu finančních odměn pro vyučující a 

uvedl, že znalost indiánského jazyka je nutný předpoklad pro výuku křesťanské doktríny: 

[…] Felipe II. publicó las reales cédulas que establecían cátedra de lengua 

indígena en Lima y México. Se determinaba el salario para el catedrático, y se 

                                                           
34 QUILIS, Antonio. La Lengua española en cuatro mundos. Madrid: Editiorial MAPFRE, 1992. str. 55. 
35 Tamtéž. str. 55-56. 
36 MARTINELLI GIFRE, Emma. La Comunicación entre españoles e indios: palabras y gestos. Madrid: MAPFRE, 
1992. str. 189. 
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instalaba a que hubiera cátedras también en los lugares en los que había 

audiencias y cancillerías para que cursaran ahí los sacerdotes que irían a las 

doctrinas. La razón aducida era ésta: „la inteligencia de la lengua general de los 

indios es el medio más necesario para la explicación y enseñanza de la Doctrina 

Cristiana“.37 

Od prvotní tendence naučit domorodé obyvatele španělskému jazyku dochází k postupnému 

ústupu a prosazuje se naopak snaha naučit se některý z indiánských jazyků a přiblížit se tak 

Indiánům prostřednictvím jejich jazyka. Neúspěch výuky kastilštiny je následkem na jedné 

straně výrazně vyššího počtu Indiánů než evropských kolonizátorů a na straně druhé značné 

odlišnosti původních amerických a nověpřicházejících evropských jazykových systémů. 

Jelikož však pro úspěšnou kristianizaci Indiánů bylo nevyhnutelné vzájemně se dorozumět, 

začali se španělští misionáři učit místní jazyky. Toto studium přinášelo i vedlejší produkt, a to 

popsání domorodých jazyků ve španělštině. Současně kvůli rozličnému kulturnímu a 

jazykovému bohatství kontinentu nebylo v silách misionářů studovat každý nativní jazyk. Pro 

usnadnění vzájemné komunikace bylo ustanoveno pět základních indiánských jazyků38, které 

se následně díky misionářům rozšířily do oblastní, kde se původně nevyskytovaly, a začali je 

používat i Indiáni z jiných jazykových rodin. Během prvního století španělské kolonizace tak 

nedošlo k zásadnímu rozšíření kastilštiny.  

Tento trend podpořil Filip II. ve zmíněném nařízení z roku 1580 a začala se tak prosazovat 

politika, kdy byla pro španělské misionáře nevyhnutelná znalost původního jazyka, aby 

v oblasti mohli působit. Tuto tendenci podpořil i III. limský koncil v roce 1583, který 

představil křesťanské texty nejen v kastilštině ale i ve dvou indiánských jazycích, v kečujštině 

a aimarštině: 

Fruto del sínodo fue la redacción del texto castellano del catecismo unificado, 

que solucionaba los problemas ocasionados por la disparidad de los textos de 

catecismo que se utilizaban en las diferentes misiones. Además del texto 

castellano, se hicieron dos versiones en lengua de indios: la del quechua, 

traducción de la que se encargó José de Acosta, y la del aymará, de la que se 

ocupó el Padre Roque, de Asunción. Se daba por sentado que las oraciones 

                                                           
37 Tamtéž. str. 190. 
38 Tzv. lenguas generales 
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básicas y el catecismo se enseñaría al indio en su propia lengua y que sólo 

voluntariamente aprendería la lengua castellana.39 

Na konci 16. století probíhá kristianizace domorodého obyvatelstva především za pomoci 

nativních jazyků. Znalost španělštiny je žádoucí, nicméně koruna očekává její studium na 

dobrovolné bázi, viz dokument z roku 1596:  

No parece conveniente apremiarlos a que dejen su lengua natural, mas se podrán 

poner maestros para los que voluntariamente quisieren aprender la castellana, y 

se dé orden cómo se haga guardar lo que está mandado en no porveer los 

curatos, sino a quien sepa la de los indios.40 

Zároveň si je král vědom nutnosti získat pro španělštinu privilegované postavení, aby se stala 

hlavním jazykem pro běžnou komunikaci i mezi Indiány. Problém komunikace Indiánů a 

Španělů je diskutován i v Radě Indií41 (1596). Ta kritizuje špatné výsledky kristianizace a 

rozmanitost nativních jazyků, které neumožňují pojmout všechna tajemství křesťanské víry, a 

zároveň zastává názor, že kastilština by měla být hlavním dorozumívacím jazykem. 

Za vlády Filipa III. pokračuje koruna ve stejné jazykové politice, tedy že misionáři musí znát 

lokální jazyk a ti, kteří ho neznají, musí svůj post opustit. Zároveň všichni Indiáni mají být 

učeni španělskému jazyku a křesťanské víře v tomto jazyce:  

[…] siguen sucediéndose las instrucciones publicadas: que ningun religioso 

pueda tener doctrina sin saber la lengua de los naturales a los que habrá de 

adoctrinar (8. 3. 1603); que los sacerdotes cursen en la Universidad de San 

Marcos la lengua general de los indios (24. 1. 1614); que los doctrineros sepan la 

lengua de los indios, y pierdan el puesto los que no la sepan (17. 3. 1619); que los 

curas y doctrineros de indios dispongan que la lengua enspañola se enseñe a 

todos los indios, y en ella la doctrina cristiana (2. 3. 1634).42 

V druhé polovině 17. století, za vlády Karla II., dochází ke zdůrazňování role španělského 

jazyka. Je upozorňováno na důležitost výuky španělského jazyka mezi indiánským 

obyvatelstvem a usnesení z roku 1691 nařizuje pro místokrálovství Nové Španělsko a Peru 

                                                           
39 Tamtéž. str. 191. 
40 QUILIS, Antonio. La Lengua española en cuatro mundos. Madrid: Editiorial MAPFRE, 1992. str. 56. 
41 Consejo de Indias 
42 MARTINELLI GIFRE, Emma. La Comunicación entre españoles e indios: palabras y gestos. Madrid: MAPFRE, 
1992. str. 193. 
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výuku kastilštiny, zároveň je znemožněno získat jakoukoli funkci Indiánům, kteří by neuměli 

španělsky: 

[…] se recomendaba poner interés en la enseñanza del castellano a los indios. 

Por cédula de 16 de febrero de 1688 se disponía que los sacristanes y fiscales 

ensañaran en castellano escrito y leído. […] está fechada a 6 de abril de 1691. Es 

una disposición para que en las provincias de la Nueva España y el Perú se 

pongan escuelas y maestros que enseñen a los indios la lengua castellana. Ningún 

indio obtendrá oficio de república sin saber castellano; se le darán cuatro años 

de término para que el que no sepa lo aprenda, al cabo de los cuales se le 

habilitará para obtener dichos oficios. Y lo más interesente de destacar es la 

razón aducida: pues sabiendo los indios la lengua castellana, se instruirán 

radical y fundamentalmente en los misterios de nuestra Santa fe Católica.43 

Razantní zlom v jazykové politice španělského dvora nastal za vlády Karla III. (1759-1788). 

Zatímco Filip III. (1556-1598) a Filip IV. (1598-1621) prosazovali výuku španělského jazyka 

na dobrovolné bázi, Karel III. v roce 1770 dekretem z Aranjuezu zakázal všechny domorodé 

jazyky a nařídil výhradní používání španělštiny na celém území Latinské Ameriky a Filipín: 

[…] ordeno y mando a mis Virreyes del Perú, Nueva España y Nuevo Reyno de 

Granada, a los Presidentes, Audiencias, Gobernadores y demás Ministros, Juecez 

y justicias de los mismos Distritos y de las Islas Philipinas y demás adyacentes 

[…] que cada uno, en la parte que respectivamente le tocare, guarden, cumplan y 

ejecuten y hagan guardar, cumplir y ejecutar puntual y efectivamente la 

enunciada mi Real Resolución […] para que de una vez se llegue a conseguir el 

que se extingan los diferentes idiomas de que se una en los mismos Dominios, y 

sólo se hable el Castellano […].44 

Z výše uvedeného výčtu vybraných královských nařízení je evidentní, že zájem španělské 

koruny o jazykovou politiku trval od objevení Ameriky až do konce osmnáctého století. 

Komunikace mezi Indiány a Španěly byla stále velmi složitá a v rámci co nejúspěšnější 

kolonizace a kristianizace se snažil evropský dvůr najít co nejsnadnější cestu. V první fázi 

byla patrná snaha naučit nativní obyvatelstvo evropský jazyk. Vzhledem k vysokému počtu 

Indiánů ve srovnání se Španěly se však záhy začala objevovat tendence studia lokálních 

jazyků, což umožňovalo postupnou kristianizaci. Docházelo ke snižování počtu nativních 
                                                           
43 Tamtéž. str. 194. 
44 QUILIS, Antonio. La Lengua española en cuatro mundos. Madrid: Editiorial MAPFRE, 1992. str. 58. 
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jazyků i kvůli upřednostňování pěti z nich. Tyto jazyky usnadňovaly komunikaci nejen mezi 

Indiány a misionáři, ale i mezi mluvčími různých nativních jazyků a následně došlo k jejich 

rozšíření i na území, kde původně jejich mluvčí nežili. 

Znalost španělského jazyka v této době nebyla pro Indiány nevyhnutelná a naopak misionáři 

se museli přizpůsobit a naučit se pro svou činnost některý z indiánských jazyků, jež fungovaly 

jako lingua franca dané oblasti. Ani toto uspořádání však netrvalo věčně. Jak bylo uvedeno 

výše – roku 1770 Karel III. výnosem z Aranjuez zakázal používání indiánských jazyků a 

španělština se tak stala dominantním prostředkem pro komunikaci. Došlo sice ke snížení 

jazykové různorodosti oblasti, nicméně mnoho z nativních jazyků prokázalo svoji 

životaschopnost a jsou používány dodnes.  

 

2.1.1 Jazyková situace Latinské Ameriky 

Latinská Amerika disponovala a disponuje širokou škálou původních jazyků. Jedná se o 

stovky jazykových rodin s různým množstvím mluvčích. Buesa Oliver a Enguita Utrilla 

v případě Jižní Ameriky hovoří dokonce o největší jazykové rozmanitosti na světě a zároveň o 

největším ignorantství vůči domorodým jazykům, jichž byl prakticky bezpočet. Nakonec se 

došlo k počtu 170 velkých jazykových rodin, kdy každá z nich je jako indoevropská jazyková 

rodina. Zahrnují mnoho jazyků a dialektů, které si byly často velmi vzdálené, a jen v Jižní 

Americe byl jejich počet vyčíslen na více než dva tisíce místních nářečí a dialektů.45 Tato 

jazyková bohatost přinášela evropským kolonizátorům při komunikaci s původním 

obyvatelstvem značné problémy. V důsledku politiky španělského dvora byly některé 

z jazyků upřednostňovány před jinými (lenguas generales) a zároveň se kvůli evropské 

kolonizaci dramaticky snížil počet Indiánů. Tím byl snižován i počet původních indiánských 

jazyků a docházelo k jazykové konvergenci.  

Problém postupného vymírání původních amerických jazyků je palčivý do dnešních dní. 

Španělština je jazyk dominantní, slouží ke styku s úřady a jako oficiální jazyk. Často jsou 

mluvčími určitého indiánského jazyka pouze příslušníci starších generací a nepředávají svůj 

jazyk potomkům. Znalost mateřského jazyka může být mnohdy považována za nevýhodu a 

                                                           
45 BUESA OLIVER, Tomás a ENGUITA UTRILLA, José M.: Léxico del español de América. Madrid: MAPFRE, 1992. 
str. 33. Ze španělského originálu: Sabido es que América, y en especial Sudamérica, es posiblemente el territorio 
de mayor atomización o diversidad lingüística en el mundo, y también del que hay mayor ignorancia respecto a 
las lenguas nativas, las cuales eran prácticamente innumerables, llegándose a indicar que abarcaban unas 
ciento setenta grandes familias de idiomas, con la particularidad de que cada uno de esos grupos lingüísticos, 
que venía a ser como el tronco indoeuropeo, comprendía numerosas lenguas, y éstas, a su vez, buen número de 
dialectos que, con frecuancia, se hallaban muy distanciados entre sí, cuyo número, sólo para la América 
meridional, se ha calculado en más de dos mil hablas locales o variedades dialectales. 
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rodiče preferují, aby jejich děti používaly pouze španělštinu, která je prestižnější. Zároveň se 

může stát, že ani úřady neumožňují svým obyvatelům komunikaci v jejich rodném 

(indiánském) jazyce, a tím opět dochází k upřednostňování španělštiny na úkor původních 

jazyků. Přesto je třeba zdůraznit, že se to netýká všech původních jazyků. V Latinské 

Americe existují bilingvní oblasti i mluvčí, kteří znají „pouze“ jeden z indiánských jazyků a 

španělsky neumí. Kromě toho je třeba upozornit, že existuje značná nerovnoměrnost 

v životaschopnosti jednotlivých jazyků. Jsou země, kde přetrvává stabilní postavení 

původního jazyka vedle španělštiny – Paraguay, Bolívie. Na druhou stranu v jiných oblastech 

původní jazyky prakticky vymizely – karibské ostrovy, Uruguay. Mapa III schematicky 

znázorňuje vymírání domorodých jazyků. 

 

2.1.2 Lenguas generales 

Příchodem na americký kontinent se Španělé setkali s širokým spektrem neznámých jazyků. 

S postupným rozšiřováním do dalších oblastí se neustále rozšiřoval počet nových jazyků, 

s nimiž se setkávali. Původní politika propagovala výuku španělštiny a její rozšíření jakožto 

dominantního dorozumívacího prostředku. Vzhledem k rozsáhlosti území i množství 

domorodých mluvčích nebyla tato cesta snadná. Evropané se setkávali s nezájmem nativního 

obyvatelstva o španělský jazyk a zároveň kvůli výrazným odlišnostem evropských a 

amerických jazyků bylo šíření španělštiny mezi Indiány náročné. Východiskem z této situace 

bylo studium lokálních jazyků. Jak uvádí Antonio Quilis, Španělé se rozhodli učit indiánské 

jazyky, jež považovali za nejpoužívanější, a šířit je mezi Indiány dalších regionů, které objeví. 

Tyto jazyky byly označeny jako jazyky hlavní (lenguas generales) a patří mezi ně nahuatl, 

kečujština, aimarština, guaraní a mayština. Antonio Quilis mezi lenguas generales řadí 

kečujštinu, nahuatl, jazyky chibchaské a tupí-guaraní46.  

Stěžejní důvody pro výběr těchto konkrétních jazyků jako hlavních spatřuje Quilis v první 

řadě ve fonetické, gramatické a lexikální podobnosti jazyka hlavního s dalšími autochtonními 

jazyky oblasti, což usnadňovalo jejich šíření mezi nativní obyvatelstvo: 

La similitud fonética, gramatical, e incluso léxica, que había entre la lengua 

general de cada región y las demás lenguas autóctonas de la misma. Esto 

                                                           
46 QUILIS, Antonio. La Lengua española en cuatro mundos. Madrid: Editiorial MAPFRE, 1992. str. 41. Ze 
španělského originálu: De este modo, deciden enseñar las lenguas indígenas que creyeron más universales a los 
indios de las nuevas regiones que se iban decubriendo. A estas lenguas se les daba el nombre de lenguas 
generales, y eran el quechua, el náhuatl, el chibcha y el tupí-guaraní. 
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aminoraba la dificultad del aprendizaje de una nueva lengua por parte del 

indígena, ya que, en algunos casos, no le sería del todo extraña.47 

Zároveň se podle Quilise správně domnívali, že se jedná o jazyky s největším počtem 

uživatelů a podstatné bylo i rozšíření uvedených jazyků před příchodem evropských 

conquistadorů:  

Pensaban, y no estaban equivocados, que éstas eran las lenguas que tenían un 

mayor número de hablantes. […] La extensión que habían tenido algunas de estas 

lenguas en épocas anteriores.48  

V současné době jsou lenguas generales stále dominantními indiánskými jazyky Latinské 

Ameriky. Fungují jako adstrát ke španělštině, nicméně ovlivňování slovní zásoby není tak 

silné jako v období conquisty či koloniální správy. Všechny uvedené lokální jazyky sehrály 

důležitou roli v komunikaci během conquisty a kristianizace amerického obyvatelstva. Kromě 

zmíněných jazyků na území Latinské Ameriky nachází mnoho jiných nativních jazyků. Jejich 

vliv byl však ve srovnání s lenguas generales marginální. 

Kontaktem španělštiny a nativních jazyků dochází k jejich vzájemnému ovlivňování. V první 

fázi objevování a dobývání Ameriky se jednalo především o přejímání nových slov 

z indiánských jazyků do španělštiny a naopak. Příchod Španělů znamenal kulturní šok pro obě 

strany. Evropané se setkali s novou realitou, pro kterou jim chyběla pojmenování, a prakticky 

okamžitě docházelo k lexikálním výpůjčkám oběma směry. Hlavní jazyky, které ovlivnily 

španělštinu, jsou jazyky prvního kontaktu Evropanů s Indiány. Konkrétně se jedná o jazyky 

karibské oblasti – taínštinu, karibštinu a další. Druhou skupinou jazyků s největším vlivem na 

slovní zásobu španělštiny jsou výše zmíněné lenguas generales, tedy jazyky Španěly 

upřednostňované a postupně sloužící nejen ke komunikaci Evropanů a Indiánů, ale i 

odlišných indiánských kmenů. 

 

2.2 Nativní jazyky ovlivňující španělštinu 

V důsledku setkávání španělštiny s původními jazyky amerického kontinentu docházelo 

k jejich vzájemnému ovlivňování. Nejrychleji a nejcitelněji byla ovlivněna slovní zásoba. 

Hlavních změn doznaly nativní jazyky, nicméně i lexikum španělského jazyka se vlivem 

komunikace s domorodým obyvatelstvem proměňovalo. Zároveň je však patrný rozdíl v 

                                                           
47 Tamtéž. 
48 Tamtéž.  
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evropské a americké španělštině, kde právě odlišná slovní zásoba je pro ně 

nejcharakterističtější. Pokud bychom hovořili o americké španělštině, našli bychom citelnější 

památky vlivu původních jazykových substrátů a adstrátů na slovní zásobu španělského 

jazyka než v jeho evropské variantě. Současně najdeme odlišnosti v jednotlivých 

hispanoamerických zemích, a navíc i v rámci jedné země. 

Jak uvádí Lope Blanch, jsou různé úrovně klasifikování přejatých slov domorodého původu. 

Z hlediska horizontálního – geografického dělí slovní zásobu na čtyři úrovně: lokální, 

regionální, národní a obecnou (hispánskou). Z vertikálního neboli sociokulturního hlediska ji 

dělí do třech skupin: lidová, hovorová (standardní španělština) a spisovná (vzdělaná)49: 

[…] hay diferentes niveles para clasificar los vocablos de origen indígena. Desde 

el punto de vista horizontal -o geográfico: local, regional, nacional y general (o 

hispánico). En cuanto a los niveles verticales –socioculturales: popular, medio (o 

estándar) y superior (o culto). 

Jak již bylo naznačeno dříve, jazykový systém amerického kontinentu je velmi spletitý a 

počet jazykových rodin a jednotlivých jazyků je velmi široký. Zabývám se tudíž pouze těmi 

jazyky, které měly největší vliv na slovní zásobu španělštiny. Latinskou Ameriku jsem 

geograficky rozdělila na čtyři části (karibská oblast, Mexiko a Střední Amerika, andská 

oblast, Jižní Amerika) a popisuji zde jazyková specifika jednotlivých regionů s uvedením 

hlavních domorodých jazyků. 

 

 

Jazyky karibské oblasti 

Karibské ostrovy sehrály zásadní roli v dobývání amerického kontinentu. První kontakt 

Evropanů a Indiánů proběhl na ostrově Hispaniola a záhy začala kulturní a jazyková výměna. 

První lexikální výpůjčky přicházely do španělštiny právě přes jazyky původních obyvatel 

karibských ostrovů. Následně je španělští kolonizátoři šířili na pevninu do Střední Ameriky a 

dál do Ameriky Jižní. 

Přestože jsou dnes karibské ostrovy prosté původního obyvatelstva, v době příchodu Španělů 

se zde nacházelo mnoho jazykových rodin. Nejstarším pramenem lexikálních amerikanismů 

ve španělštině je arawacká jazyková rodina (španělsky arahuaco, případně arauaco, 

arawak, arowak). Příslušníci arawacké jazykové rodiny původně žili „v rozsáhlé oblasti od 

                                                           
49 TREMBLAY, Marie Julie, 2007. Contextualización de los préstamos léxicos de origen indígena. [online]. [2018-
10-11]. Dostupné z: <//commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/gestens/f/as/files/4740/29506_101258.pdf>   
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jižní Floridy na severu až po severní část Paraguaye na jihu, od pacifického pobřeží 

(peruánské pobřeží) na západě až po ústí Amazonky na východě“.50 

Již označení arawacká jazyková větev naznačuje, že se nejedná pouze o jeden koherentní 

jazyk, ale o celou škálu různých jazyků. Jedním z nich je taínština (španělsky taíno). Jelikož 

byla taínština jazykem mluveným na území dnešních států Haiti, Dominikánská republika, 

Portoriko, Kuba, Jamajka a dalších (viz. Mapa IV), jedná se o první jazyk, se kterým se 

španělští objevitelé setkali. Díky tomu je počet lexikálních výpůjček z taínštiny ve španělštině 

relativně vysoký. 

Druhou významnou jazykovou větví oblasti je karibština (španělsky caribe) a opět se jedná o 

jazykovou rodinu se značným vlivem na španělské lexikum. Předpokládá se, že v době 

příchodu Španělů žili Karibové přibližně na území „části Malých a Velkých Antil, Britského 

Hondurasu, Guatemaly a části Floridy. Zároveň se nacházeli v některých částech Kolumbie, 

Venezuely, Guyanách a v Brazílii.“51 (Mapa IV) Jedním z jazyků karibské větve je jazyk 

cumanagotas. Jeho mluvčí byli lokalizování v oblasti na západ od ústí řeky Orinoco na 

území dnešní Venezuely. 

 

Jazyky Mexika a Střední Ameriky 

Po prvních kontaktech s Indiány na karibských ostrovech pronikali Evropané do pevninské 

části amerického kontinentu. Území dnešního Mexika a malých středoamerických republik 

Guatemaly, Belize, Hondurasu, Salvadoru a Nikaraguyi bylo domovem mnoha etnických 

skupin a odpovídá označení Mezoamerika52. Hlavní slovo v regionu měla Aztécká říše (Mapa 

V). Nejednalo se však o homogenní státní útvar s jedním jazykem, jak bychom si ho 

představili v Evropě. Aztécká říše se nacházela na území dnešního středního Mexika a jejím 

dominantním jazykem byl nahuatl. Nahuatl plnil funkci lingua franca, a to nejen pro 

komunikaci Španělů a Indiánů, ale umožňoval komunikaci mezi mluvčími odlišných 

nativních jazyků, které se v regionu používaly. Díky své životaschopnosti patří dodnes 

nahuatl mezi živé jazyky, na rozdíl od jazyků karibské oblasti (substráty) funguje jako adstrát 

                                                           
50 BUESA OLIVER, Tomás a ENGUITA UTRILLA, José M.: Léxico del español de América. Madrid: MAPFRE, 1992. 
str. 51. Ze španělského originálu: […] ocupar antiguamente un extenso territorio comprendido entre el extremo 
meridional de la Florida, al norte, hasta el Paraguay septentrional, al sur, y desde el océano Pacífico (costa 
peruana) al oeste, hasta la desembocadura del Amazonas al este. 
51 BUESA OLIVER, Tomás a ENGUITA UTRILLA, José M.: Léxico del español de América. Madrid: MAPFRE, 1992. 
str. 52. Ze španělského originálu: […] ocupaban parte de las Antillas Mayores y Menores, Honduras Británica, 
Guatemala y un pequeño enclave en la Florida (Estados Unidos), así como parte de los territorios de Colombia, 
Venezuela, las Guayanas y Brasil. 
52 Mezoamerika geograficky zahrnuje území dnešního středního a jižního Mexika (poloostrov Yucatán, státy 
Chiapas a Oaxaca), dále dnešní Belize, Guatemalu, severní část Salvadoru a západní Hondurasu. Nejedná se 
však o geografické označení, ale o kulturní oblast, kde vzkvétaly předkolumbovské civilizace. 
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a může španělštinu ovlivňovat nadále. Vzhledem k intenzivnímu setkávání Španělů a Aztéků 

jsou lexikální výpůjčky z nahuatlu ve španělském jazyce relativně časté. 

Další významnou civilizací Střední Ameriky je mayská civilizace. Spíše než o říši se jednalo 

o různé městské státy s mayským obyvatelstvem, nacházejícími se především na poloostrově 

Yucatán, tj. v dnešní Guatemale, Belize, Hondurasu a v mexických státech Yucatán, Quintana 

Roo, Campeche, Chiapas a Tabasco (Mapa VI). Podobně jako Aztékové, ani mayská 

společnost netvořila homogenní státní útvar s jedním jazykem, ale hovoříme o mayské 

jazykové rodině53.  

Vzhledem k úzkým kontaktům Španělů a Indiánů v oblasti dnešního Mexika a Střední 

Ameriky jsou lexikální výpůjčky z tamějších jazyků skoro stejně bohaté jako výpůjčky 

z jazyků karibské oblasti. Ekonomické zájmy královského dvora podněcovaly k intenzivním 

stykům s Aztéky, což vedlo k oboustrannému vlivu nejen v jazycích. Na druhou stranu 

mayská civilizace představovala pro Evropany velmi složitou oblast. Kvůli geografickým a 

přírodním odlišnostem od Evropy, častým nemocem, velmi nepřátelským a bojovným 

Indiánům probíhala conquista mayského území pomaleji ve srovnání s aztéckou oblastí. Pro 

zmíněné faktory můžeme vidět i mnohem nižší počet lexikálních výpůjček z mayských jazyků 

než z nahuatlu. 

 

Jazyky andské oblasti 

Oblast And byla stejně jako Střední Amerika a karibské ostrovy domovem mnoha etnických a 

jazykových skupin. Nejvýznamnějším státním útvarem byla Incká říše rozkládající se 

v horských oblastech dnešních států Kolumbie, Ekvádor, Peru, Bolívie, Chile a Argentina. 

Podobně jako v případě Aztéků a Mayů ani zde se nejednalo o homogenní státní útvar, ale o 

společenství více nativních skupin. Dominantními jazyky daného území v procesu přenosu 

lexikálních výpůjček do španělštiny byla kečujština (quechua, quichua) a aimarština (aymara, 

aimara). 

Už v předkolumbovském období byla kečujština (případně kečuánština, kečua) považována 

za jazyk civilizace a byla Inky rozšířena na celé území jejich říše (Mapa VII). Příchodem 

Španělů došlo sice k jejímu rozvratu, avšak kečujština si udržela svou důležitou roli. Díky 

Evropanům se rozšířila do dalších oblastí Jižní Ameriky a stala se z ní tzv. lengua general. 

Dodnes patří k živým jazykům a hovořilo se jí i v oblastech, kam nezasahovala Incká říše. 

Stejně jako nahuatl a mayština se jedná o adstrát a zároveň o „jeden z nejrozšířenějších 

amerických domorodých jazyků, sloužící milionům mluvčích – mnoho z nich je bilingvních – 

                                                           
53 V práci označení mayština odpovídá mayské jazykové rodině 
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v Bolivii, Ekvádoru, na jihu Kolumbie, v severozápadní Argentině, v severních částech Chile 

[…] a v Peru […].“54 Kečujština je jazyk se značným vlivem na španělštinu, a to především 

v andských státech, zvláště v bilingvních oblastech. Vliv na slovní zásobu obecné španělštiny 

není tak výrazný jako v případě karibských jazyků, ale jelikož se jednalo o lengua general a 

ekonomický zájem Evropanů byl v oblasti enormní, jazykový kontakt španělských 

conquistadorů byl velmi silný a přejímky se zde objevily.  

Dalším významným domorodým jazykem andské oblasti je aimarština. Aimarštinou se 

mluví v západní Bolívii, jižním Peru, severním Chile a v dalších zónách Jižní Ameriky. 

Společně s kečujštinou a guaraníjštinou je nejrozšířenějším nativním jazykem Ameriky. 

 

Další jazyky Jižní Ameriky 

Významnou jazykovou rodinou Jižní Ameriky je tupí-guaraní. Původně jazyk „zemědělců, 

kteří pravděpodobně žili v regionu mezi řekami Paraná a Paraguay, odkud se šířili dál na 

sever podél atlantského oceánu“55. Stejně jako jazyky nahuatl a mayština i jazyk tupí-guaraní 

patřil mezi lenguas generales, ale jeho dosah nebyl tak silný. V oblasti probíhala kolonizace a 

kristianizace prostřednictvím jezuitských misií, jejichž činnost přispívala k posilování tohoto 

jazyka. Dané území bylo osidlováno nejen Španěly, ale i Portugalci, a tudíž najdeme časté 

lexikální výpůjčky z tupí-guaraní v obou evropských jazycích, dominují však v jejich 

amerických variantách. Zároveň se objevují přejímky z nativního jazyka přes portugalštinu do 

španělštiny a naopak. Tupí-guaraní je jeden z nejpoužívanějších domorodých jazyků 

Ameriky. V současné době se odhaduje počet jeho mluvčích na pět miliónů56 obyvatel žijících 

zejména ve státech Paraguay, Brazílie, Argentina a Bolívie. 

Další výrazný činitel v Jižní Americe jsou na příklad jazyky chibchaské (chibcha) či 

araukánština (araucano, mapuche). Chibchaské jazyky představovaly významnou jazykovou 

rodinu Latinské Ameriky, která se však jako „jediná dostala do Ameriky Severní a 

představovala tak důležitou roli v mezikontinentálních vztazích. Rozšířila se na celé území 

dnešní Panamy, na většinu území Kostariky, Nicaraguyi a snad i Hondurasu (pravděpodobně 

tak byla v kontaktu s mayskými jazyky), dále pronikla do velké části dnešní Kolumbie, 

                                                           
54 BUESA OLIVER, Tomás a ENGUITA UTRILLA, José M.: Léxico del español de América. Madrid: MAPFRE, 1992. 
str. 90-91. Ze španělského originálu: […] constituye hoy la lengua indígena de mayor difusión americana; la 
utilizan todavía varios millones de personas – muchas de ellas bilingües – en Bolivia, Ecuador, sur de Colombia, 
noroeste de Argentina, núcleos aislados del norte de Chile […] y Perú […]. 
55 Tamtéž. str. 121. Z originálu: […] hablada originariamaente por agricultores guerreros que debieron ocupar la 
región comprendida entre el Paraná y el Paraguay […] de donde se dirigieron a lo largo de la costa atlántica 
hacia el norte […] 
56 Údaj z roku 2007. Zdroj: www.wikipedia.org [online]. [2018-10-18]. Dostupné z: 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_tup%C3%AD-guaran%C3%AD>  

http://www.wikipedia.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_tup%C3%AD-guaran%C3%AD
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Ekvádoru a snad i do některých oblastí Peru a Bolívie.“57 Jelikož se jí však před příchodem 

Španělů nepodařilo prosadit na úroveň „lingua franca“, byl její vliv omezenější a patrný 

především na území dnešní Panamy, Kolumbie a Ekvádoru. 

Araukánština, španělsky nazývaná araucano, mapuche případně mapudungún, je jazykem 

Indiánů jižních And a Patagonie. Araukánci patřili během conquisty Ameriky mezi 

nejbojovnější a nejrezistentnější vůči španělské expanzi. Vliv jejich jazyka je patrný ve slovní 

zásobě španělštiny v oblastech, kde se původně vyskytovali. Aktuálně se odhaduje počet 

aktivních mluvčích mezi 100 a 200 tisíci osob58 žijících na území Chile a Argentiny. 

Kromě uvedených domorodých jazyků (arawacké jazyky, karibština, nahuatl, mayština, 

kečujština, aimarština, tupí-guaraní) se na americkém kontinentě nacházelo mnoho dalších 

jazykových rodin. Jejich vliv na obecnou španělštinu již však nebyl tak citelný. Hlavní vliv na 

španělštinu měly jazyky, se kterými se setkali španělští kolonizátoři v prvním období 

conquisty, tedy jazyky karibské oblasti (z uvedených arawacké jazyky a karibština). Jejich 

stopa je v obecné španělštině nesmazatelná, ačkoli samotné domorodé jazyky často vyhynuly: 

A pesar de su discreta presencia en regiones, como la antillana, donde las 

lenguas autóctonas han desaparecido, el léxico indígena es testimonio vivo de la 

raíz y memoria americanas.59 

Druhou skupinou s významný vlivem ve španělštině jsou tzv. lenguas generales. Jedná se o 

jazyky významných předkolumbovských civilizací, které sloužily již před conquistou jako 

lingua franca pro vzájemnou komunikaci různých domorodých skupin. Příchodem Španělů se 

pozice uvedených jazyků dále posilovala, jelikož je Evropané využívali pro účely kolonizace 

a evangelizace indiánského území a neexistovala možnost naučit se všem nativním jazykům 

kontinentu. Zároveň se jednalo o jazyky bohatých indiánských říší (nahuatl, kečujština) a tyto 

ekonomické důvody motivovaly Španěly k častému kontaktu s jejich obyvateli. Docházelo tak 

k jazykové konvergenci, kdy rozšíření lenguas generales rostlo na úkor jiných původních 

jazyků. V současné době jsou nahuatl, kečujština a tupí-guaraní nejpoužívanějšími původními 

jazyky kontinentu. 

                                                           
57 BUESA OLIVER, Tomás a ENGUITA UTRILLA, José M.: Léxico del español de América. Madrid: MAPFRE, 1992. 
str. 113. Z originálu: […] la única que se propagó a América del Norte, ocupaba una posición prominente en el 
plano de las relaciones intercontinentales y se extendía por todo el territorio de Panamá, la mayor parte de 
Costa Rica y Nicaragua y acaso Honduras – pudiendo haber establecido contacto con el maya – gran parte de 
Colombia y de Ecuador, y posiblemente por alguna zona del Perú y Bolivia.  
58 Údaj z roku 2006. Zdroj: www.wikipedia.org [online]. [2018-10-19]. Dostupné z: < 
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_mapuche>  
59 ALVAR, Manuel, ed. Manual de dialectología hispánica: el español de España. 5. impresión. Barcelona: Ariel, 
2009. Ariel lingüística. str. 66. 

http://www.wikipedia.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_mapuche
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2.3 Palabras y gestos 

Cílem Kolumbovy cesty byly obchodní zájmy v Asii. Už jeho první výpravy se proto účastnili 

dva tlumočníci, kteří měli usnadnit komunikaci Španělů a domorodých obyvatel. Rodrigo de 

Jerez měl zkušenosti s cestami do Guiney a Luis de Torres byl žid se znalostí hebrejštiny, 

chaldejštiny a částečně arabštiny. Namísto do Asie se však Evropané dostali do Ameriky a 

tam jim znalost uvedených jazyků nebyla k užitku. Dorozumívání Evropanů a Španělů bylo 

v první fázi conquisty velmi složité. Jelikož neměli společný jazyk a nebyli schopni se 

dorozumět ani prostřednictvím tlumočníků, využili k navázání prvních kontaktů různé 

posunky, řeč těla a gesta.  

Jedním z prvních prostředků, které využívali Španělé k zahájení komunikace s domorodci, 

byla výměna různých předmětů. Evropané nabízeli Indiánům různé dárky, které pro ně však 

neměly vysokou hodnotu, např. barevné sklíčko, rolnička apod. Indiáni je však viděli jako 

exotické a žádoucí, a nabízeli za ně na oplátku předměty, které byly pro ně běžné. 

Nejlákavějším dárkem pro Španěly bylo samozřejmě zlato. Emma Martinelli Gifre hodnotí 

uvedené vyměňování dárků jako jakýsi směnný obchod mezi Španěly a nativním 

obyvatelstvem a zároveň uvádí, že evropské dárky byly v očích Indiánů vždy cennější než pro 

samotné Španěly:  

El intercambio de regalos, desde nuestra perspectiva actual, puede verse como 

una manifestación de transacción comercial sin dinero. En ocasiones eran 

animales lo intercabiado (unas puercas, y un verraco de los españoles a cambio 

de pescado y gallinas), géneros insólitos (cascabeles y cuentas de vidrio de los 

españoles a cambio de papagayos, azagayas y ovillos de algodón hilado), pero 

con frecuencia por este camino los españoles se hacían con su sustento: daban 

chaquiras y cuchillos por pescado y tortugas; cascabeles por pescado asado. Las 

cosas de España siempre valían más a los ojos de los naturales que a los de los 

españoles.60 

Dárky nehrály důležitou roli pouze pro navazování prvních kontaktů s domorodci a vznik 

vhodného prostředí pro pokusy o komunikaci mezi oběma skupinami. Španělé jejich 

prostřednictvím získávali předměty, které chtěli (např. zlato) nebo potřebovali (např. jídlo), 

výměnou za věci, jež pro ně měly minimální hodnotu. Zároveň mohlo docházet k utváření 

                                                           
60 MARTINELLI GIFRE, Emma. La Comunicación entre españoles e indios: palabras y gestos. Madrid: MAPFRE, 
1992. str. 124-125. 
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prvních spojenectví mezi Španěly a jednotlivými indiánskými kmeny, čehož uměli Evropané 

náležitě využít během dalšího dobývání kontinentu. V neposlední řadě je třeba zdůraznit 

vypočítavost Španělů a roli darovaného předmětu pouze jako prostředku k vlastnímu 

finančnímu obohacení.  

Poněvadž neměli Evropané a Indiáni společný jazyk, jehož prostřednictvím by spolu mohli 

komunikovat, využívali další prostředky. Konkrétně se jedná o řeč těla, mimiku, gesta. 

Z našeho pohledu by se mohlo zdát, že interpretace jednotlivých mimojazykových prostředků 

je evidentní a velmi snadná. Pravdou však je, že jejich význam se mění v místě a čase a 

zároveň je velmi subjektivní. Emma Martinelli Gifre k problematice různé interpretace gest 

uvádí, že jsou sice vedeny diskuze o univerzálních gestech, jejichž význam je všeobecně 

srozumitelný, ale na druhou stranu je jasné, že každá kultura používá svá vlastní gesta. 

Nonverbální komunikace je podle ní částečně instinktivní (tření bolestivého místa rukou), 

zčásti imitativní (každý člen společnosti napodobuje gesta, které vidí u ostatních) a zčásti 

naučená (dána společenskými konvencemi – zakrytí úst při zívání).61 

Komunikaci můžeme dělit do různých kategorií na příklad podle použitých prostředků 

komunikace. V zásadě se však vždy jedná o kombinaci více těchto nástrojů – při verbální 

komunikaci mluvčí využívá i neverbální prostředky. Podle Martinelli Gifre je třeba mít na 

zřeteli, že každé kultuře odpovídají odlišné zvyky a gesta, které stojí mimo ty, jež jsou 

společné všem kulturám. Znalost určité kultury nevyžaduje pouze naučení jejího jazyka, ale 

také pochopení dalších hůře ohraničených kódů.62 Jelikož bylo v prvních letech po objevení 

Ameriky nemožné komunikovat s domorodým obyvatelstvem společným jazykem, stala se 

gesta a řeč těla hlavním komunikačním prostředkem. Jednalo se sice o primitivní, nicméně 

velmi účinný, prostředek dorozumívání, ačkoli vzhledem k setkání dvou zcela odlišných 

kultur docházelo i k nedorozuměním. Na příklad tanec a hudba jsou v indiánském prostředí 

využívány pro přípravu k boji, což zcela nekoresponduje s evropským chápáním. 

Také v dobové literatuře je evidentní velký zájem autorů (potažmo samotných účastníků 

objevných a dobyvačných výprav) o komunikaci a dorozumívání se s nativním 

obyvatelstvem. Již v Denících Kryštofa Kolumba můžeme najít obraty jako „por señas que ya 

                                                           
61 Tamtéž. Ze španělského originálu: Se discute sobre si hay gestos universales con un valor reconocido, pero lo 
que sí es seguro es que cada cultura cuenta con gestos propios. En lenguaje no verbal es en parte instintivo 
(frotarse la zona dolorida con la mano); en parte es imitativo (cada miembro de la colectividad reproduce los 
gestos que ve en los demás); en parte es enseñado (hay convenciones sociales que favorecen la producción de 
gestos: poner la mano delante de la boca al bostezar […]). Str. 127. 
62 Tamtéž. Ze španělského originálu: A cada cultura le corresponden diferentes constumbres y diferentes gestos, 

fuera de esas posibles señales de carácter sintomático y, en general, no reflexivas, que son comunes a todas. El 

conocimiento de una cultura no sólo exige el aprendizaje de su lengua, sino también el desentrañamiento de 

otros códigos mucho menos delimitados. Str. 127. 
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entendía algo“, „señas muy patentes“, „bien claras señas“, „por las señas que hacían“63 atd. 

Otázkou však zůstává, do jaké míry byli Španělé opravdu schopni se s Indiány gesty 

dorozumět a kdy se jednalo o pouhou snahu o interpretaci a domýšlení si podle toho, co si 

přáli se dozvědět. 

 

2.4 Role tlumočníků 

Tlumočníci byli pro objevení Ameriky velmi důležití. Jejich nepostradatelnost si uvědomoval 

už Kryštof Kolumbus při první plavbě s plánovaným cílem v Asii roku 1492. Nepočítal však, 

že se mu podaří objevit nový kontinent a s ním i nespočet dosud neznámých jazyků. Role 

tlumočníků však byla doceněna nejen přímými účastníky conquisty, ale i samotným 

španělským králem. Karel V. jejich postavení vyzdvihuje v roce 1526 nařízením, v němž 

zdůrazňuje tlumočníky jako prostředníky pro šíření evropské víry a kultury: 

[…] que en llegando a aquellas Provincias procurassen luego dar a entender, por 

medio de Intérpretes, a los Indios y moradores, cómo los enviaron a enseñarles 

buenas costumbres, apartarlos de los vicios y comer carne humana, instruirlos en 

nuestra Santa Fe Católica […]64 

Zároveň se španělský král snažil alespoň formálně chránit Indiány jako své plnohodnotné 

poddané. Pod trestem smrti zakazoval zadžovat Indiány, jedinou výjimkou bylo vybrání tří až 

čtyř osob, aby sloužily právě jako tlumočníci: 

Ningún descubridor por mar o tierra, pueda traer, ni traiga indios de las partes 

que descubriere, con ningún pretexto, aunque ellos vengan de su voluntad, pena 

de muerte, excepto hasta tres o cuatro personas, pera lenguas e intérpretes, 

tratándolos bien, y pagándoles su trabajo.65 

Již první tlumočníci, kteří dorazili na americký kontinent společně s Kryštofem Kolumbem, 

měli umožnit navázání obchodních vztahů v regionu. Jelikož však nebyli vybaveni znalostí 

vhodných jazyků, nemohli posloužit svému účelu. Záhy se zájem o obchodní kontakty 

přesunul do sféry geografického poznávání, šíření evropské kultury, křesťanské víry a 

podrobování nového území. Hledání vhodných prostředníků umožňující komunikaci Španělů 

a Indiánů však přetrvalo. Hned od počátku conquisty se snažili Španělé předávat svůj jazyk 

                                                           
63 Vlastní překlad uvedených příkladů: „posunky, kterým jsem již trochu rozuměl“, „zjevné posunky“, „velmi 
jasné posunky“, „posunky, které dělali“ 
64 QUILIS, Antonio. La Lengua española en cuatro mundos. Madrid: Editiorial MAPFRE, 1992. str. 25. 
65 Tamtéž. str. 26. 
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vybraným Indiánům, aby pak tito mohli sloužit jako tlumočníci. Zpočátku těchto prostředníků 

označovaných jako indio-lengua, los lengua nebylo mnoho. Antonio Quilis66 jich uvádí 

několik, kteří se podle něj zapsali do dějin. Jedním z nich byl Indián z ostrova Guanahaní 

pokřtěný Diego Colón. Častější jsou ale indiánské dívky, ženy. Quilis zmiňuje Indiánku 

Catalinu z Españoly, Luisu z místokrálovství Nueva España, doñu Maríu anebo nejznámější 

doñu Marinu (Malinche), která doprovázela Hernána Cortése při dobývání Mexika. 

Preferovanými překladateli mezi Indiány byly kromě žen i děti. Už v polovině října roku 1492 

vyjádřil Kolumbus myšlenku, že by Indiánky měly naučit španělské vojáky svůj jazyk […]. 

Většinou však tyto ženy nebyly označovány oficiálním termínem „tlumočník“67. Děti byly 

k těmto účelům výhodné ze dvou hlavních důvodů. Zaprvé se obecně snadněji učí jazyky a 

mohly tak španělštinu přirozeně přinést mezi další skupiny domorodého obyvatelstva. Druhou 

kategorií jsou děti narozené míšeneckým párům, kdy si udržovaly kontakt s původní (většinou 

matčinou) indiánskou kulturou, ale zároveň měly i snadnější přistup ke španělskému jazyku. 

Postupně tak vznikala nezanedbatelná skupina mestického obyvatelstva, která napomáhala 

šíření evropského jazyka, kultury a náboženství. 

Kromě Indiánů, kteří se naučili španělsky, byly i případy Španělů žijících z různých důvodů 

delší dobu mezi Indiány, kde se naučili domorodý jazyk. Nejznámější z nich je námořník 

Jerónimo de Aguilar, který přežíl ztroskotání lodi a byl vězněn jedním z mayských kmenů na 

poloostrově Yucatán. Naučil se lokální jazyk, po svém osvobození se přidal ke Cortésově 

výpravě a účastnil se dobývání Mexika, kde sloužil společně s Malinche jako tlumočník. 

Vyjma Španělů, kteří se naučili některý z indiánských jazyků pouze proto, že je k tomu 

donutily okolnosti, existovala i široká skupina misionářů, která se učila domorodé jazyky 

z vlastní vůle za účelem snadnější komunikace s Indiány, což byla v určité době i oficiální 

politika španělského dvora (viz. kapitola Jazyková politika dvora). Zpočátku misionáři 

spoléhali na služby tlumočníků, případně na nejistou nonverbální a vizuální komunikaci. 

Posléze se ale ukázalo jako nejúčinnější naučit se místní jazyk, což opět odpovídalo jazykové 

politice španělského dvora. Quilis uvádí, že většina mnichů Nového Španělska se naučila 

nahuatl (…) či jiný domorodý jazyk. Zároveň zdůrazňuje, že mezi františkány byli významní 

lingvisté, kteří často hovořili třemi indiánskými jazyky, a dokonce se říká, že otec Pedro de 

                                                           
66 Tamtéž. str. 29. 
67 MARTINELLI GIFRE, Emma. La Comunicación entre españoles e indios: palabras y gestos. Madrid: MAPFRE, 
1992. str. 161. Z originálu: A mediados de noviembre de 1492, Colón expresó el pensamiento de que las mujeres 
enseñarían su idioma a los soldados españoles […]. Las mujeres fueron lenguas sin alcanzar todas ellas en los 
textos el apelativo de “intérprete“.  
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Olmos kázal v deseti jazycích (…)68. Současně je však třeba zdůraznit, že situace byla 

v jednotlivých částech Latinské Ameriky odlišná. 

Role tlumočníků byla pro komunikaci Španělů a Indiánů zásadní od prvních setkání. Na jednu 

stranu nebylo tlumočníků dostatek a docházelo tak k častému využívání gest a různých 

posunků. Zároveň je třeba si uvědomit, že ani uvedení překladatelé neměli dokonalou znalost 

obou jazyků. Nejednalo se o bilingvní mluvčí z dnešního úhlu pohledu. Sami se mnohdy 

mohli uchylovat k používání různých posunků. Činností překladatelů tímto způsobem mohlo 

docházet, ať už záměrně či nikoli, k nepřesnostem či posunu významu samotného sdělení. Při 

komunikaci prostřednictvím tlumočníka byli Španělé závislí na jeho vůli a schopnostech.  

Dorozumívání pomocí gest a posunků pro ně paradoxně mohlo být jistější než využití slov. 

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že tlumočníci nefungovali pouze jako prostředek 

k dorozumívání, ale také jako jakýsi průvodci, kteří znali lokální geografické a politické 

podmínky. Svou činností usnadňovali postup Španělů nejen díky jazykovým, ale i kulturním 

znalostem prostředí, umožňovali snadné navazování obchodních kontaktů. Současně se mohli 

uchylovat ke zradě vůči znepřáteleným indiánským kmenům a pracovat tak ve prospěch 

španělské kolonizace. Za zrádkyni je velmi často označována např. Malinche. Vzhledem 

k jazykové rozmanitosti kontinentu je logické, že ani pro Indiány nebylo možné znát všechny 

lokální jazyky a překládat Španělům v kontaktu se všemi domorodými skupinami. Často 

docházelo k situaci, kdy tlumočník-průvodce již neznal jazyk určitého kmene, protože ani 

před příchodem Španělů nepřicházel do styku s jeho mluvčími, a bylo tak třeba využít více 

tlumočníků překládajících mezi sebou. Jako neznámější příklad tohoto fenoménu považuji 

Jerónimo de Aguilara a Malinche, jenž zprostředkovávali komunikaci Cortése s Indiány při 

dobývání Tenochtitlánu. 

 

2.5 Úloha misionářů 

Vedle tlumočníků měli zvláštní roli v komunikaci s domorodým obyvatelstvem během 

conquisty také misionáři. Jedním z hlavních cílů španělského dvora byla kristianizace 

amerického kontinentu, jež byla úzce svázaná s kolonizací Latinské Ameriky. Po prvních 

pokusech o komunikaci a následnou evangelizaci ve španělštině přistoupili misionáři ke 

studiu lokálních jazyků, jejichž prostřednictvím mělo být šíření křesťanství snadnější. 

Vzhledem ke značné jazykové roztříštěnosti kontinentu se soustředili misionáři na tzv. 

                                                           
68 Tamtéž. Ze španělského originálu: La mayoría de los monjes de Nueva España aprendieron náhuatl […]. Los 
franciscanos tuvieron un grupo de lingüistas notables: era bastante frecuente que hablasen tres lenguas 
indígenas, y se dice que el padre fray Pedro de Olmos predicaba en diez lenguas […]. str. 36-37. 
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lenguas generales, které postupem času začaly sloužit jako lingua franca dané oblasti. 

Mnohdy tak došlo k rozšíření nativního jazyka do regionů, kde původně nebyl používán, např. 

rozšíření jazyka kečua za hranice Incké říše, stejně jako vliv nahuatlu ve Střední Americe 

apod. 

Misionáři sehráli zásadní úlohu ve vzdělávání v koloniích. Příslušníci náboženských řádů 

zakládali školy a věnovali se překladům náboženských textů do lokálních jazyků. Vzhledem 

k tomu, že byli misionáři v úzkém kontaktu s Indiány, měli největší styk s domorodými 

jazyky, snadněji se je naučili, mohli se v nich dorozumět a předávat křesťanskou víru. Pro 

potřeby misionářů vznikaly gramatiky, slovníky a příručky, jejichž prostřednictvím byla 

komunikace dále usnadňována. Misionáři tvořené texty mohly být jak dvojjazyčné 

s překladem do španělštiny, tak pouze jednojazyčné v domorodém jazyce, případně se jednalo 

o encyklopedické slovníky apod. Misionáři při jejich tvorbě zahrnovali nejen jednotlivá slova, 

ale zároveň odbornou slovní zásobu (číslovky, části těla, přírodní jevy, různé druhy 

rostlinstva a živočišstva, typy nemocí atd.), fráze apod.: 

Un rasgo muy importante de esta técnica léxica que utilizan los misioneros es la 

inclusión no sólo de palabras, sino de repertorios léxicos especializados 

(numeraciones, partes del cuerpo, accidentes geográficos, repertorios de 

animales y plantas, de enfermedades y curaciones etc.) así como frases hechas y 

expresiones, lo que ayuda al estudioso a soltarse en la lengua hablada.69 

Díky těmto propracovaných pramenům měl student přístup nejen k seznamu slovní zásoby 

studovaného jazyka, ale dostal kompletní přehled o novém jazyce. Hlavními příjemci těchto 

příruček byli misionáři, kteří sloužili v koloniích, a jejich prostřednictvím se snadněji naučili 

lokální jazyk nepostradatelný pro misijní činnost v oblasti. Kromě kolonizátorů učících se 

z nich domorodé jazyky mohly být příručky využívané i nativním obyvatelstvem při studiu 

španělského jazyka. 

  

                                                           
69 SUEIRO JUSTEL, Joaquín. HISTORIA DE LAS GRAMÁTICAS Y DICCIONARIOS PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
COMO SEGUNDA LENGUA: EL CASO DE FILIPINAS. [online]. [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: 
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1425159.pdf> str. 5. 
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3 Vliv komunikace na slovní zásobu španělštiny 

Španělé přišli do Nového světa s očekáváním navázání obchodních vztahů s Orientem, a proto 

se již první plavby Kryštofa Kolumba účastnili tlumočníci, kteří měli usnadnit komunikaci 

s domorodým obyvatelstvem. Nedlouho po první cestě se ukázalo, že se jim nepodařilo 

dorazit do žádané Asie, ale objevili nový kontinent. Primární cíl – navázat nové obchodní 

styky – tak byl rozšířen o nové možnosti. Evropané začali s postupnou kolonizací a 

evangelizací nového kontinentu a k tomu bylo nevyhnutelné domluvit se s místními obyvateli. 

Komunikace Indiánů a Španělů měla zásadní vliv na jazykové změny v jednotlivých jazycích. 

V důsledku této komunikace došlo ke změnám zejména ve slovní zásobě španělského jazyka. 

Španělské lexikum bylo obohaceno o mnoho výrazů, které umožňovaly plnohodnotnou 

komunikaci a popis Nového světa. Rozšiřování slovní zásoby jazyka je možné 

prostřednictvím lexikálních výpůjček, ale i dalšími prostředky jako odvozování a skládání. 

Jelikož z hlediska komunikace jsou jazykové přejímky nejdůležitější jevy, je největší 

pozornost věnována právě jim, a to jak v obecné rovině, tak konkrétními příklady s ohledem 

na španělský jazyk.  

V následující kapitole se věnuji příčinám těchto jazykových změn s přihlédnutím ke konkrétní 

situaci v Latinské Americe po roce 1492. Tyto příčiny ovlivňují jednotlivé podsystémy 

jazyka, z nichž nejnáchylnější ke změnám je podsystém lexikální. 

 

3.1 Změny v jazyce a jejich příčiny 

Všechny jazyky se přirozeně vyvíjí v čase a prostoru. Jednotlivé změny jsou patrné 

v lexikálním, fonetickém i gramatickém plánu a každý z nich je ke změnám jinak náchylný. 

Nejsnadněji dojde ke změnám uvnitř lexikálního systému. Faktory, které změny v rámci 

jazyka ovlivňují, jsou různé a většinou dochází k jejich vzájemnému prolínání.  

Obecné principy vývoje jazyka shrnul Bohumil Zavadil70 v osmi bodech a my je můžeme 

aplikovat na latinskoamerickou realitu, a to nejen v období dobývání amerického kontinentu 

Španěly. Bohumil Zavadil uvádí, že „jazyk je jev společenský“. Jazyk byl vytvořen lidskou 

společností v průběhu jejího vývoje především jako nástroj myšlení a dorozumívání. 

V důsledku příchodu Evropanů do Ameriky se setkaly dvě odlišné společnosti a tím byly 

ovlivněny všechny zúčastněné jazyky. Zároveň se „jazyk mění“, což je opět viditelné po roce 

1492 v Latinské Americe. Nastala nová situace a v důsledku toho reagoval i jazyk, protože 

stejně jako se mění lidská společnost, mění se i její jazyk. Zároveň se však „jazyk nemění 

                                                           
70 ZAVADIL, Bohumil. Vývoj španělského jazyka I. Praha: Karolinum, 1998. str. 10-18. 
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stejně pronikavě ve všech svých částech“. Jak již bylo zmíněno, nejnáchylnější ke změnám je 

podsystém lexikální. Odráží se zde veškeré změny ve společnosti a vznikem nových 

skutečností vzniká i potřeba nějak je pojmenovat a naopak se skutečnostmi zanikajícími 

postupně zanikají i jejich pojmenování. Ve srovnání podsystém gramatický se mění 

nejpomaleji, je ke změnám nejodolnější. Nicméně všechny jazykové podsystémy jsou 

vzájemně provázány a mohou se vzájemně ovlivňovat. V případě španělštiny a jejího 

ovlivnění indiánskými jazyky došlo ke změnám pouze v lexikálním podsystému. Nový svět 

byl velmi odlišný od toho Starého a tak vznikla akutní potřeba pro vznik nových pojmenování 

pro neznámou floru, faunu apod.  

Stejně jako dochází ke změnám v rámci jednotlivých podsystémů jednoho jazyka s odlišnou 

rychlostí, mění se také „různé (i příbuzné) jazyky různým tempem“. V případě nativních 

jazyků Latinské Ameriky bychom mohli sledovat různou míru přizpůsobení se přítomnosti 

španělštiny, jelikož každý jazyk podléhá jinému tempu vývoje, ačkoli se může jednat o jazyky 

velmi podobné. Současně však „nestejné tempo vývoje v různých jazycích není známkou 

pokročilosti nebo zaostalosti jazyků“. Jazyk je prostředek sloužící ke komunikaci a je tak 

dokonalý, jak dokonale uspokojí potřeby mluvčích. Nedá se vymezit cíl, kam vývoj jazyka 

plyne a kde bude nejdokonalejší. Z tohoto důvodu nemůžeme žádný z nativních 

latinskoamerických jazyků označit za zaostalý ve srovnání s evropskými jazyky, a pouze 

proto, že z našeho pohledu se nám zdá jeho vývoj pomalý. 

Zároveň je „tempo změn různé i uvnitř téhož jazyka v různých obdobích jeho vývoje“, a 

v závislosti nejen na historických událostech můžeme zaznamenat jiné tempo změn v rámci 

jednoho jazyka. V turbulentních historických okamžicích se můžeme setkat i 

s dramatičtějšími změnami uvnitř jazyka. Konkrétně u příležitosti objevení Ameriky a vlivem 

následné komunikace s odlišnými národy byly změny ve španělském lexikálním subsystému 

markantnější než v dobách bez významnějších událostí. Přitom však jsou „jazykové změny 

časově omezené“ a určitá jazyková změna zasáhne jazyk pouze v danou dobu, v jiném období 

by na ni mohl jazyk reagovat zcela odlišně. 

V neposlední řadě je třeba zmínit, že „ve vývoji jazyků se střídají období konvergence a 

divergence“, která opět odpovídají proměnám lidské společnosti. V dobách malých 

společenství byly vhodné podmínky pro jazykovou divergenci, tedy existenci více různých 

jazyků, které se jazykově vzájemně vzdalovaly. Naopak během centralizace moci je prostor 

pro jazykovou konvergenci, tj. přibližování jazyků, jejich sjednocování a případné zanikání 

nejslabších z nich. Španělskou kolonizací Latinské Ameriky začala postupná centralizace a 

s ní spojená jazyková konvergence. Evropský dvůr měl pod kontrolou i jazykovou politiku 
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oblasti (viz. kapitola Jazyková politika dvora). Španělština fungovala jako lingua franca 

v regionu a tím bylo omezováno používání původních domorodých jazyků. Zároveň byly 

španělskou korunou preferovány tzv. lenguas generales, čímž docházelo k jejich dominanci 

nad ostatními indiánskými jazyky v oblasti. Ty mohly být oslabeny natolik, až došlo k jejich 

úplnému vymizení. 

 

Vnější a vnitřní příčiny jazykových změn 

Motivací jazyků ke změnám je podle Bohumila Zavadila souhrn vnějších a vnitřních příčin71. 

Vnější příčiny stojí mimo daný jazyk a Zavadil je dále dělí na „společenské“, „dané vlivem 

jiného jazyka“ a „dané vlivem psychických reakcí uživatelů“.   

Společenské příčiny stojí mimo daný jazyk a kopírují změny ve společnosti. Stejně jako se 

vyvíjí společnost, vyvíjí se i její jazyk, především slovní zásoba. Zároveň společenské 

instituce zásadně ovlivňují náchylnost jazyka ke změnám – ať už jim jsou nakloněny, nebo 

naopak. Tyto společenské příčiny byly hlavními faktory ovlivňujícími změny ve španělštině a 

potažmo i v lokálních jazycích Latinské Ameriky po roce 1492. Současně se změnami ve 

společnosti, bylo nutné přijmout také změny v jazyce, jenž reagoval na potřeby nové 

latinskoamerické společnosti a přejímal novou slovní zásobu z domorodých jazyků.  

Společenskými příčinami, tedy setkáním Španělů a Indiánů v Americe, došlo ke kontaktu 

španělštiny a lokálních jazyků. Obecně na sebe jazyky v kontaktu působí především v plánu 

lexikálním a fonetickém. Konkrétně v Latinské Americe byl prostřednictvím komunikace 

Evropanů a původních obyvatel ovlivněn španělský lexikální subsystém. S vlivem jiného 

jazyka souvisí i fenomény diglosie a bilingvismus, které jsou typické i pro Latinskou Ameriku 

nejen v období conquisty: 

Diglosie – jedná se o situaci soužití dvou skupin uživatelů různých jazyků na jednom území, 

každá skupina dále užívá pouze svůj jazyk a její příslušníci jsou monolingvní. 

Bilingvismus – při setkání dvou jazyků dochází zpravidla zprvu k diglosii, následovat ale 

může bilingvismus, kdy všichni mluvčí používají oba jazyky, nicméně s rozlišnou znalostí. S 

dalšími generacemi se znalost může přesunout pouze na jeden z jazyků a může dojít až 

k vymizení jejich původního jazyka. V případě Latinské Ameriky došlo ke kontaktu 

původních jazyků s nově příchozí španělštinou. Zatímco některým indiánským jazykům se 

podařilo vedle španělštiny udržet a působí tak na sebe dodnes, jiné postupem času vymizely. 

Podle povahy vlivu těchto jazyků na určitém území rozlišujeme tzv. stráty: 

                                                           
71 ZAVADIL, Bohumil. Vývoj španělského jazyka I. Praha: Karolinum, 1998. str. 19-28. 
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Substrát je jazykem původního obyvatelstva určitého území, který sice zanikl, ale 

zanechal stopy v jazyce vneseném. V Latinské Americe můžeme mluvit na 

příklad o substrátu karibském, který zanechal stopy ve slovní zásobě nejen 

současné španělštiny, ale i v jiných světových jazycích. 

Superstrát je jazyk vnesený na určité území, který sám sice zanikl, ale zanechal 

stopy v jazyce původního obyvatelstva. 

Adstrát je jazyk, který po určitou dobu ovlivňoval daný jazyk, avšak nezanikl a 

dochoval se do dneška. V Latinské Americe ovlivňují španělštinu adstráty 

původních indiánských jazyků (kečuánský, aztécký aj.) a zároveň se jedná o 

jazyky evropské, které v regionu koexistovaly/koexistují (francouzština, 

portugalština, angličtina aj.).  

Poslední typ vnějších příčin jazykových změn, je dán vlivem psychických reakcí uživatelů 

jazyka. Jelikož je všeobecnou snahou mluvčích vyrovnávat nepravidelnosti v jazyce, může 

docházet ke změnám v rámci jazykového systému. Nicméně se musí jednat o fenomén, který 

následuje více mluvčích, nikoli jednotlivci. 

Vedle vnějších příčin jazykových změn existují i vnitřní. „Vnitřní příčiny jazykových změn 

jsou ty, které vycházejí přímo ze systému daného jazyka, z jeho fungování a není vždy snadné 

je odhalit.“ 72 Jednotliví lingvisté je spatřují v různých jevech, na příklad v emocionální a 

expresivní povaze jazykového vyjadřování, v ekonomičnosti jazyka, v tendenci systému 

k rovnováze atd. Obecně se však často jedná o kombinaci více příčin přinášející určitou 

jazykovou změnu a můžeme sledovat souhru několika z výše uvedených příčin. Stejně tak 

v případě lexikálních výpůjček z latinskoamerických domorodých jazyků do španělštiny se 

jedná o kombinaci vícero uvedených vnějších příčin. Jak španělština, tak indiánské jazyky 

čelily tlaku na změny. Záhy docházelo ke změnám v lexikálním subsystému, který k nim byl 

nejnáchylnější. Potřeba pojmenovat novou realitu donutila mluvčí aktualizovat slovní zásobu 

všech zúčastněných jazyků, tedy nejen španělštiny. 

 

3.2 Obohacování slovní zásoby jazyka 

Slovní zásoba představuje soubor všech slov, která se v určitém jazyce vyskytují, která znají 

jeho mluvčí – aktivně či pasivně, případně se vyskytují v jazykových příručkách. Množství 

slov se v jednotlivých jazycích liší a je velmi složité určit jejich přesný počet, například 

čeština se svým bohatým slovesným systémem obsahuje kolem 250 000 slov. Na druhé straně 

                                                           
72 ZAVADIL, Bohumil. Vývoj španělského jazyka I. Praha: Karolinum, 1998. str. 23. 
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španělština nebo portugalština obsahují kolem 190 000, resp. 180 000 slov. K běžné mluvě je 

dostačující znalost 3 000 slov, k bezproblémové komunikaci je ideální znalost 10 000 slov, 

což odpovídá pasivní znalosti cca 25 000 slov.73 

Jak již bylo řečeno, každý jazyk se přirozeně vyvíjí a mění se i jeho slovní zásoba, která je ke 

změnám nejnáchylnější. Reaguje tak na sociální změny ve společnosti, potřebu pojmenovat 

nové skutečnosti, objevy, vynálezy. Na druhou stranu jsou slova, jejichž četnost používání 

z různých důvodů klesá, postupně se stanou součástí pasivní slovní zásoby mluvčích, až 

nakonec úplně zmizí.  

Existují různé způsoby vzniku nových slov a obohacování slovní zásoby. Tyto způsoby jsou 

v jednotlivých jazycích využívané s různou četností, nicméně obecně se dá říci, že nejčastější 

jsou odvozování (derivace) a skládání (kompozice). Pro odvozování slov se ke slovu 

původnímu přidá slovotvorný afix a vznikne tak slovo nové. Základové slovo může být 

rozšířeno použitím prefixu, případně sufixu. Ve španělštině jsou časté sufixy gramatické, 

které tvoří množné číslo nebo ženský rod: 

el perro + -s  los perros  pes – psi  

el español + -es los españoles  Španěl – Španělé 

el perro + -a  la perro  pes – fena  

el alemán + -a la alemana  Němec – Němka  

Obvyklé jsou ve španělštině sufixy lexikální, které mohou tvořit slova zdrobnělá a zveličelá: 

la casa + -ita  la casita  dům – domeček  

gordo + -ito  gordito  tlustý – tlusťoučký 

la mujer + -ona la mujerona  žena – velká žena/ženská 

la mesa + -ón  el mesón  stůl – velký stůl 

Dalšími příklady jsou lexikální prefixy tvořící slova jiného, posunutého či opačného 

významu:  

legal + i-  ilegal   legální – nelegální  

tolerante + in- intolerante  tolerantní – netolerantní  

 

Druhým nejčastějším způsobem vzniku nové slovní zásoby je skládání. Skládání neboli 

kompozice je Novým encyklopedickým slovníkem češtiny charakterizováno jako „proces 

tvoření slova spojením minimálně dvou slovotvorných základů. Do utvořeného slova vstupuje 

více než jedno slovo základové, nejčastěji dvě, a podstatou kompozice je vytváření nových, 

                                                           
73 Údaje z přednášek PhDr. Jaroslavy Jindrové, PhD., Normativní mluvnice, 24. 04. 2013   
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významově jednotných pojmenování ze dvou lexikálně samostatných celků, přičemž zároveň 

vzniká nový, samostatný lexikální význam celku.“74  

Ve španělském jazyce existují dva typy skládání. V prvním dojde k úplnému sloučení dvou, 

ojediněle tří elementů, a nové slovo se píše dohromady, má pouze jeden přízvuk a pouze 

druhý element podléhá změně v rodu a čísle. Skládat se mohou různé slovní druhy: 

el coliflor  květák   dvě podstatná jména 

pelirrojo  zrzavý   podstatné a přídavné jméno 

sordomudo  hluchoněmý  dvě přídavná jména 

el paraguas   deštník   sloveso a podstatné jméno 

 

Druhým případem je skládání, kdy vznikne slovo s novým významem, nicméně je tvořeno 

dvěma odděleně psanými prvky. Každý z nich má svůj přízvuky a i v tomto případě se pouze 

jeden z nich mění v rodě a čísle, většinou ten první: 

la luna de miel  pl. las lunas de miel  svatební cesta 

 

Jinou možností rozšiřování slovní zásoby jazyka jsou kromě odvozování a skládání 

neologismy. Neologismus je „lexikální jednotka, která se ve vztahu k existujícím jednotkám 

slovní zásoby současného jazyka vyznačuje novostí, a to jak z hlediska vzniku, tak z hlediska 

funkčního […]. Neologismy vznikají z potřeby pojmenovat nové věci, jevy, i z potřeby 

nahradit dosavadní výrazy prostředkem přesnějším nebo výraznějším.“75 

Jelikož jsou neologismy svým vznikem vázány na určitou dobu, bývají charakterizovány jako 

„vrstva dobově příznakových prostředků současné slovní zásoby“76. Zároveň se často jedná o 

slova již plně inkorporovaná do nového jazyka a nově nepůsobí. V současné době se mnohdy 

jedná o slova mezinárodně známá, eventuálně používanější než případný existující ekvivalent 

v přijímacím jazyce – v češtině např. meeting – schůzka, ve španělštině e-mail – correo 

electrónico apod. – nicméně samozřejmě záleží na jednotlivých mluvčích a jejich 

preferencích.  

Neologismy můžeme řadit do podskupin podle způsobu jejich vzniku, např. lexikální 

výpůjčky, kalky apod. 

Lexikální výpůjčky z jiného jazyka jsou často používaným typem neologismu. Výpůjčky 

neboli přejímky jsou výsledkem jazykového kontaktu dvou nebo více jazyků a dochází k nim 

                                                           
74 KARLÍK, P. a kol. Nový encyklopedický slovník češtiny online. [online]. [cit. 2018-10-02]. Dostupné z: 
<https://www.czechency.org/>  
75 Tamtéž.  
76 Tamtéž.  

https://www.czechency.org/
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v případě vzniku potřeby pojmenovat „nové věci, jevy, i z potřeby nahradit dosavadní výrazy 

prostředkem přesnějším nebo výraznějším […]. Lexikální výpůjčky tak vyplňují mezeru 

v systému, kdy se přírodní, gastronomická či jiná kulturní, sociální nebo technologická 

novinka přebírá spolu se svým označením ze zdrojového jazyka (mango, špagety, siesta, 

screening, notebook apod.) […], a dále v případě, kdy oproti existujícím označením nesou 

prestiž modelového jazyka (zákazník – klient, odbyt – marketing apod.), případně kde je 

zapotřebí expresivního označení“.77 

Jazykové výpůjčky se postupně adaptují z výchozího do cílového jazyka a můžeme je tak 

rozlišovat podle stupně adaptace. Nejstarší výpůjčky jsou již pevně začleněné do slovní 

zásoby cílového jazyka a nepůsobí na první pohled jako cizí slova, jsou takzvaně plně 

adaptované. Jejich výslovnost i pravopis se již zcela přizpůsobily jazyku přijímacímu a 

mluvčí je mnohdy nepovažují za slova cizího původu. Ve španělštině se jedná o slova typu 

café, cacao, mango a mnoho dalších. Z modernějších plně asimilovaných přejímek se jedná 

především o anglicismy: eslogan, fútbol, gol, yogur atd.  Na těchto slovech je patrný jejich 

zahraniční původ, nicméně jsou plně přizpůsobené španělskému jazyku a běžně používané. 

Další kategorií jsou přejímky částečně asimilované. „Částečně asimilované přejímky 

představují určitou přechodnou fázi. Jejich výslovnost a psaná podoba se postupně 

přizpůsobují pravidlům španělského jazyka. Často je to vyjádřeno použitím grafického 

přízvuku (márketing, récord) či dalšími jevy, např. předsunutím protetického e- (esponsor)“.78  

Třetí kategorií jsou neasimilované přejímky. Vyskytují se v replikujícím jazyce v původní 

nezměněné formě a k jejich „začlenění do syntaktického kontextu věty receptivního jazyka – 

španělštiny napomáhá použití členu (el dealer, las joint ventures, el catering)“79. Zároveň při 

dodržování jejich původní výslovnosti záleží na znalostech cizího jazyka daného mluvčího. 

V současné době se jedná především o vliv angličtiny (camping, squash, stand), nicméně 

patrný je vliv i jiných světových jazyků – např. z francouzštiny croissant, boutique aj., 

z italštiny paparazzi atd. 

 

Proces přejímání od původní neasimilované podoby k podobě plně přizpůsobené normě 

receptivního jazyka ukazuje PhDr. Anna Mištinová PhD.80 ve své disertační práci na třech 

stupních adaptace následujících termínů: 

                                                           
77 Tamtéž. 
78 MIŠTINOVÁ, Anna. Teoretické aspekty variantnosti slovní zásoby v americké španělštině. Diachronie a 
synchronie. Disertační práce. Praha: 2012. str. 83. 
79 Tamtéž. 
80 Tamtéž. 
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spanglish - espanglish - espanglés 

sponsor - esponsor - espónsor 

marketing - márketing – márquetin 

 

Během adaptace jazykových výpůjček tak můžeme sledovat jasnou tendenci jejich přechodu 

od neasimilovaných přejímek, přes částečně asimilované až k plně adaptovaným. Tento 

proces trvá různě dlouho, ale obecně se dá říci, že v dnešní době globalizace a snadného 

přijímání informací v různých jazycích je rychlejší a snadnější než kdykoli dříve.  

Dalším způsobem rozšiřování slovní zásoby jazyka za pomoci jiného jazyka je kalkování. 

Jedná se o „převzetí slova nebo slovního spojení z jednoho (výchozího) jazyka do jiného 

(cílového) jazyka jeho doslovným překladem; cílový jazyk přitom napodobí strukturu 

přejímaného slova nebo slovního spojení za použití vlastních lexikálních prvků“81. Ve 

španělštině se s takovými výrazy setkáme často u moderních výrazů překládaných opět 

především z angličtiny:  

human resources – recursos humanos 

public relations –  relaciones públicas 

living-room – sala de estar 

headhunter – cazador de talentos 

 

Jako zajímavost můžeme v Novém encyklopedickém slovníku češtiny najít i případy, kdy 

kalkování probíhá u jednoho termínu v různých světových jazycích: např. z anglického sky-

scraper vzniká česky mrako-drap, francouzsky gratte-ciel, italsky gratta-cielo, německy 

Wolken-kratzer, španělsky rasca-cielo, portugalsky arranha-céu apod. 

Jazyk je živý a neustále se proměňující systém a musí reagovat na potřeby mluvčích. Každý 

z uživatelů jazyka má svůj preferovaný okruh slovní zásoby, a proto se snadno může stát, že 

v aktivní slovní zásobě se objeví různá pojmenování pro jeden předmět. Jako příklad nám 

může posloužit slovo „fotbal“, které existuje (nejen) ve španělštině v různých variantách: 

- První z nich je neasimilovaná výpůjčka z anglického football: Me gusta jugar al 

football. 

- Další variantou je asimilovaná přejímka, kdy z anglického football vzniklo španělské 

fútbol: Me gusta jugar al fútbol. Navíc je podle Královské španělské akademie (RAE) 

možné používat i futbol – aplikované v oblasti Mexika a Střední Ameriky:  

                                                           
81 KARLÍK, P. a kol. Nový encyklopedický slovník češtiny online. [online]. [cit. 2018-10-02]. Dostupné z: 
<https://www.czechency.org/>  

https://www.czechency.org/
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„La voz inglesa football se ha adaptado al español con dos acentuaciones, ambas 

válidas. La forma fútbol, que conserva la acentuación llana etimológica, es la de 

uso mayoritario en España y en la mayor parte de América. En México y el área 

centroamericana se usa la aguda futbol [futból].“82 

A zároveň vznikl i kalk balompié: Me gusta jugar al balompié. Nicméně tento 

případ není podle RAE u mluvčích příliš oblíbený a používá se pouze pro omezení 

repeticí v textu: 

„Existe también el calco balompié, que no ha gozado de mucha aceptación entre los 

hablantes y suele emplearse casi siempre por razones estilísticas, para evitar 

repeticiones en el discurso: «En dos décadas de fútbol, [...] consiguió lo que ningún 

otro jugador logró en el balompié nacional»“83 

Kromě přejímek a kalků řadíme mezi neologismy slova, která se v jazyce již vyskytovala, 

nicméně s moderní dobou byla obohacena o další význam. Často se jedná o fenomén společný 

několika jazykům a nejedná se o specifikum španělského jazyka, zde uvádím některé z 

příkladů:  

el ratón – myš a zároveň počítačová myš, z anglického mouse 

la estrella – hvězda na obloze i osoba, která vyniká, z anglického star 

la ventana – okno i operační systém Windows, z anglického Windows 

 

Nová slova mohou vznikat i zkracováním původně slova dlouhého. Vzniknou tak dvě 

plnohodnotná slova se stejným významem: boli (od bolígrafo, propiska), cole (od colegio, 

škola), finde (od fin de semana, víkend), mini (od minifalda, minisukně), moto (od 

motocicleta, motorka), zoo (od zoológico, zoologický) a mnoho dalších. 

Samostatnou kategorií jsou akronyma a zkratky. Akronyma jsou výrazy vznikající 

z počátečních písmen víceslovného pojmenování a současně již nejsou mluvčími považovány 

za zkratky: LASER – ve španělštině již plně přizpůsobené výslovnosti přijímacího jazyka: 

láser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), RADAR (RAdio Detection 

And Ranging), UFO (Unidentified Flying Object) aj. 

                                                           
82 RAE. Diccionario panhispánico de dudas. [online]. [cit. 2018-10-03]. Dostupné z: < 
http://lema.rae.es/dpd/?key=futbol>  
83 Tamtéž. 

http://lema.rae.es/dpd/?key=futbol
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Naopak u zkratek je evidentní, že jsou pouhým zkrácením původního označení, ve 

španělštině: OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), SIDA (Síndrome de 

InmunoDeficiencia Adquirida) apod. 

 

3.3 Lexikální amerikanismus 

Záhy po objevení Nového světa docházelo k prvním kontaktům Evropanů a původního 

obyvatelstva Dobývání Ameriky to není jen vojenský konflikt, ale i setkávání kulturní a 

jazykové. Americký kontinent v celé své rozsáhlosti a rozmanitosti byl a stále je domovem 

mnoha jazykových rodin. Během období conquisty došlo ke střetu evropské kultury s realitou 

do té doby nepoznanou. Toto tření s sebou přineslo mnoho změn jak v evropské, tak 

především v americké kultuře. V této části popisuji danou problematiku a vysvětluji rozdíl 

mezi jednotlivými termíny jako amerikanismus, indigenismus atd. Jelikož je práce psaná 

v českém jazyce, je tento úkol ještě složitější. Jedná se o téma češtině relativně vzdálené a 

prakticky neexistují česky psané studie, ze kterých by bylo možné čerpat. 

Španělský jazyk se stal nositelem kulturní a jazykové jednoty kontinentu, avšak jeho 

postavení bylo nejen dominantní, ale i receptivní. Od prvních okamžiků „objevení“ Ameriky 

docházelo k pokusům o komunikaci s nativním obyvatelstvem. Španělé museli podat zprávu 

evropskému dvoru, ale popisovali realitu dosud neviděnou, nepoznanou. Setkali se se zemí, o 

které dříve neměli žádné informace, chtěli popsat nejen floru a faunu, ale i pro ně neznámé 

přírodní jevy a mnoho dalšího. Indiáni jim mohli od prvních momentů pomoci v získání zásob 

vody a jídla, hledání zlata, orientaci v nové zemi… k tomu však potřebovali se s nimi 

dorozumět, a proto již od prvních objevných cest pronikaly do španělštiny lexikální výpůjčky 

z nativních jazyků. Avšak objevuje se problém, jak tyto přejímky pojmenovat v češtině.  

Všeobecně známý i v českém prostředí je výraz amerikanismus (americanismo). Akademický 

slovník Královské španělské akademie (Diccionario de la lengua española, DRAE) termín 

americanismo charakterizuje kromě jiného jako:  

 5. m. Vocablo, giro o rasgo fonético, gramatical o semántico que pertenece a 

alguna lengua indígena de América o proviene de ella. 

6. m. Vocablo, giro o rasgo fonético, gramatical o semántico peculiar o 

procedente del español hablado en algún país de América. 84 

                                                           
84 RAE [online]. [cit. 2018-10-04]. Dostupné z: <http://dle.rae.es/?id=2KBbsFD>  

http://dle.rae.es/?id=2KBbsFD
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V tuto chvíli je nutné si všimnout, že dle této charakteristiky se jedná o „slovo, obrat, 

fonetický, gramatický nebo sémantický rys, který patří nebo pochází z některého 

z indiánských jazyků Ameriky,“ a tudíž toto označení koresponduje se všemi nativními 

jazyky vyskytujícími se na americkém kontinentě a nikoli pouze v Latinské Americe. 

Zároveň amerikanismus reprezentuje „slovo, obrat, fonetický, gramatický nebo sémantický 

rys typický nebo pocházející ze španělštiny mluvené v některé ze zemí v Americe“, což 

reprezentuje např. mexikanismy (mexicanismo), argentinismy (argentinismo) apod. a 

koresponduje tedy s označením hispanoamerikanismus (hispanoamericanismo). Termín 

hispanoamerikanismus se tak staví do opozice k označení angloamerikanismus 

(angloamericanismo) a nemusí tak značit předkolumbovský původ. 

V českém prostředí chápeme amerikanismus spíše jako anglicismus, případně 

angloamerikanismus, tedy opět podle DRAE „slovo, obrat, fonetický, gramatický nebo 

sémantický rys typický nebo pocházející z americké angličtiny“85. Dané označení českému 

mluvčímu nijak neevokuje slova indiánského původu ani slova pocházející z americké 

španělštiny. 

Kromě označení amerikanismus se můžeme setkat s termínem indigenismus (indigenismo). 

Indigenismus dle vysvětlení Akademického slovníku (DRAE) reprezentuje „slovo, obrat, 

fonetický, gramatický nebo sémantický rys příslušící některému z indiánských jazyků celého 

amerického kontinentu, případně z něj pocházející“86. Opět se tedy setkáváme s případem, 

kdy termín zahrnuje slova indiánského původu celé Ameriky, a nikoli pouze té Latinské. 

V našem kontextu je indigenismus většinově chápán pouze jako kulturní a politické hnutí 

bojující za práva původních obyvatel Ameriky. 

V problematice označování lexikálních výpůjček z jazyků předkolumbovské Ameriky nejsou 

jednotní ani jazykovědci. Zajímavé je na příklad vysvětlení Fernanda Lázara Carretera, 

španělského lingvisty, který definuje amerikanismus jako „slovo amerického původu, 

včleněného do jakéhokoli ne-amerického jazyka“. Dále vysvětluje, že „slova jako petaca, 

cóndor, chocolate jsou indigenismy v americké španělštině, nicméně v evropské španělštině 

se jedná o amerikanismy“87. Každý jazykovědec se zamýšlí nad pojmem amerikanismus ze 

                                                           
85 RAE [online]. [cit. 2018-10-04]. Dostupné z: <http://dle.rae.es/?id=2eNW2Bv> (v originále: vocablo, giro o 
rasgo fonético, gramatical o semántico peculiar o procedente del inglés hablado en los Estados Unidos de 
América) 
86 RAE [online]. [cit. 2018-10-04]. Dostupné z: <http://dle.rae.es/?id=LOUggi7> (v originále: vocablo, giro, rasgo 

fonético, gramatical o semántico que pertenece a alguna lengua indígena de toda América o proviene de ella) 
87 ERLENDSDÓTTIR, Erla, 2006. La definición lexicográfica del concepto americanismo léxico en el ámbito 
germánico y románico. [online]. [cit. 2018-10-04]. Dostupné z: 
<https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/6076/1/ELUA_20_05.pdf> str. 207. (v originále: palabra de 
procedencia americana, incorporada a cualquier lengua no americana“. Explica que las palabras petaca, cóndor 

http://dle.rae.es/?id=2eNW2Bv
http://dle.rae.es/?id=LOUggi7
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/6076/1/ELUA_20_05.pdf
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svého úhlu pohledu, rozdílné chápání můžeme pozorovat i vlivem země původu/činnosti 

jednotlivých badatelů.88 

Různými koncepty amerikanismu se zabývá i PhDr. Anna Mištinová, Ph.D. ve své studii 

Diferentes enfoques del concepto de „americanismo“ en algunas obras de la lexicografía 

hispánica89. Jednotlivé definice amerikanismu se liší, ale je možné mezi nimi najít identické, 

či podobné aspekty. „Důležité je kritérium původu, jeho použití v Hispánské Americe a 

Španělsku (jeho rozšíření a četnost) a odlišnost významu v Novém světě a na Iberském 

poloostrově.“90  Následně si Anna Mištinová klade základní otázky91:  

- Jsou amerikanismy všechna slova hispanoamerického původu?  

- Jsou amerikanismy výrazy, které se používají pouze v Hispánské Americe?  

- Je amerikanismus slovo, které se používá v celé Hispánské Americe, nebo stačí, aby 

se používalo v její velké části, v jedné zemi, pouze v určité oblasti?  

- Jsou amerikanismy slova hispanoamerického původu běžně používaná v Evropě stejně 

jako v Americe?  

- Je amerikanismus lexikální prvek s určitým významem v Hispánské Americe a jiným 

v Evropě?  

- Je amerikanismus označení, které kromě totožného označení v evropské španělštině, 

má odlišný význam v Americe? 

                                                                                                                                                                                     
y chocolate son indigenismos en el español en América, pero „con relación al español peninsular, son 
americanismos) 
88 Např. islandská profesorka Erla Erlendsdóttir se ve své studii La definición lexicográfica del concepto 
americanismo léxico en el ámbito germánico y románico zamýšlí nad odlišným chápáním konceptu lexikálního 
amerikanismu v germánském a románském prostředí. V jejím vidění se koncept amerikanismu a jeho použití 
soustřeďuje pouze na španělštinu a angličtinu a upozaďuje ostatní jazyky amerického kontinentu. Ona sama 
označuje amerikanismus jako nadřazené slovo pro všechny jazyky amerického kontinentu – tedy ty 
předhispánské, společně s americkou variantou angličtiny, španělštiny, portugalštiny a francouzštiny. Viz. 
ERLENDSDÓTTIR, Erla, 2006. La definición lexicográfica del concepto americanismo léxico en el ámbito 
germánico y románico. [online]. [cit. 2018-10-04]. Dostupné z: 
<https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/6076/1/ELUA_20_05.pdf> 
89 MIŠTINOVÁ, Anna: Diferentes enfoques del concepto de "americanismo" en algunas obras de la lexicografía 
hispánica. Ibero-Americana Pragensia XXIX. Praha: 1995. str. 209-215. 
90 Tamtéž. Ze španělského originálu: Entre los principales figuran frecuentemente el criterio de origen de la 
palabra, su uso en Hispanoamérica y en España (su difusión y frecuencia) y la diferenciación del significado con 
el que se usa en el Nuevo Mundo y la Península Ibérica. Str. 211. 
91 Tamtéž. V originále: ¿Son americanismos todas las palabras de origen hispanoamericano? ¿Son 

americanismos las expresiones que se usan solamente en Hispanoámérica? ¿Es americanismo un vocablo que 

se usa en toda Hispanoamérica o basta que se utilice en su gran parte, en un solo país o en una zona del 

mismo? ¿Son americanismos las palabras de origen hispanoamericano con uso general, tanto en Europa como 

en América? ¿Es americanismo un elemento léxico que tiene cierta significación en Hispanoamérica y otra en 

Europa? ¿Es americanismo la expresión que, además del uso idéntico como en el español peninsular, tiene otro 

diferente en América? Str. 211-212. 

 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/6076/1/ELUA_20_05.pdf
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Podle Anny Mištinové nejkomplexnější přístup k amerikanismům zaujímá Nuevo Diccionario 

de americanismos (Nový slovník amerikanismů, NDA). Slovník registruje amerikanismy ze 

všech hispanoamerických zemí a soustředí se pouze na termíny, které jsou odlišně chápány 

v americké a evropské španělštině. Zároveň obsahuje slova v evropské španělštině neznámá, 

případně mající v Americe jiný význam. Zahrnuje slova používaná na rozsáhlém území, 

opomíjí tak regionalismy:  

El enfoque más completo lo representa el concepto de americanismo en el Nuevo 

diccionario de americanismos (NDA). Su prioridad consiste en registrar los 

americanismos de todos los países de Hispanoamérica […]. El diccionario incluye 

solamente los términos que presentan algún rasgo diferenciador con respecto al 

español peninsular, acentuando la diferencia en el uso entre la unidad léxica 

americana y europea. El NDA contiene las unidades léxicas que no existen en el 

español peninsular; o existen en el España, pero en América tienen otras 

acepciones más, además del significado ususal en la Península […]. Registra sólo 

elementos léxicos de uso en extensas zonas geográficas y encontrados en varios 

textos primarios.92 

Podle výše uvedeného je pro definici amerikanismu zásadní kritérium původ slova, jeho 

geografické rozšíření a četnost použití. Zároveň je důležitý rozdíl mezi evropskou a 

americkou španělštinou. 

 

3.4 Pronikání indigenismů do španělského jazyka 

Španělština je jeden z nejrozšířenějších jazyků světa. Je oficiálním jazykem Španělska a 

osmnácti latinskoamerických států. Zároveň je nezanedbatelné její využití díky hispánské 

migraci ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Z různých důvodů je španělština 

žádaným jazykem u studentů jako cizí jazyk. Tato rozmanitost mluvčích a celosvětové 

rozšíření s sebou nesou vhodné podmínky pro diferenciaci španělštiny v jednotlivých 

oblastech. Souvisí s tím i zastoupení lexikálních indigenismů v jednotlivých variantách 

jazyka. Je logické, že množství lexikálních přejímek z indiánských jazyků bude vyšší 

v zemích Latinské Ameriky a zároveň ani v těchto zemích nemůže existovat jazyková 

jednota. Proto je důležité rozlišovat indigenismy používané celosvětově a ty využívané pouze 

v americké španělštině či dokonce vyskytující se velmi okrajově v omezeném regionu. 

Zároveň právě kvůli geografické rozmanitosti je velmi složité pojmout všechny tyto 
                                                           
92 Tamtéž. str. 214. 
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výpůjčky. Na příklad podle kritiky Morena de Alby a dalších latinskoamerických lingvistů 

samotný Akademický slovník Královské španělské akademie (DRAE) nezahrnoval všechny 

(dokonce ani většinu) skutečně používané indigenismy v rozličných amerických regionech a 

současně se v něm vyskytovalo mnoho pseudoindigenismů, které jsou v dnešní době 

v Americe prakticky zapomenuté:  

[…] en el DRAE, por una parte, no están todos (ni siquiera la mayoría) de los 

indigenismos verdaderamente usuales en las diversas regiones americanas; por 

otra, sin criterio alguno, se consignan ahí multitud de seudoindigenismos […], 

que en la actualidad son prácticamente desconocidos en América. 93 

Navíc Moreno de Alba upozorňuje, že pouze některé indigenismy jsou v DRAE označeny 

jako regionální, o těch ostatních se předpokládá, že jsou akademií považovány za běžně 

používané v dnešní španělštině. V mnoha případech je však tento postoj pochybný. Na příklad 

nahuatlismy chocolate (čokoláda) a tiza (křída) jsou nepochybně všeobecně používané jak 

v evropské, tak v americké španělštině, ale jsou stejně obvyklé např. i výrazy abey (druh 

stromu)94 nebo ácana (zapota obecná)95? 

[…] dado que sólo algunos indigenismos tienen en DRAE el carácter de 

regionalismos americanos, debe suponerse que los que no tienen esa anotación 

son vistos por la Academia como indigenismos de empleo general en el español 

actul, lo que parece sumamente dudoso en muchísimos casos. Ciertamente 

nahuatlismos como chocolate y tiza son empleados indudablemente por la 

mayoría de los hispanohablantes europeos (y americanos), pero, ¿lo serán 

igualmente palabras como abey o ácana? 96 

Jak je vidět, je velmi složité hodnotit, které indigenismy jsou běžně používané a které slouží 

pouze regionálně. Moreno de Alba se dokonce domnívá, že běžných lexikálních indigenismů 

je v evropské španělštině pouze kolem padesáti, nicméně připouští, že je třeba důkladné 

                                                           
93 Moreno de Alba, José G.: Diferencias léxicas entre España y América. Madrid: MAPFRE, 1992. str. 71. 
94 abey je strom dorůstající až dvaceti metrů rostoucí původně na Kubě, viz. Google Translate: Árbol, de hasta 
20 m de altura, tronco de madera fuerte y hojas ovaladas que se utilizan para alimentar ganado; crece en Cuba. 
[online]. [2018-10-06]. Dostupné z: < https://translate.google.com/#es/cs/abey>  
95 ácana je lidové označení pro manilakara zapota, česky zapota obecná, což je středně vysoký strom ze Střední 
Ameriky s plody podobnými hrušce a obsahující bílý latex, používaný především k výrobě přírodní žvýkačky, viz. 
Wikipedie [online]. [2018-10-06]. Dostupné z: < https://cs.wikipedia.org/wiki/Zapota_obecn%C3%A1> a < 
https://es.wikipedia.org/wiki/Manilkara_zapota>  
96 Moreno de Alba, José G.: Diferencias léxicas entre España y América. Madrid: MAPFRE, 1992. str. 71. 

https://translate.google.com/#es/cs/abey
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zapota_obecn%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Manilkara_zapota
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studium.97 Odlišnost evropské a americké španělštiny je evidentní nejen ve slovní zásobě a 

rozdílné jsou výsledky bádání nejen jednotlivých jazykovědců, ale i samotné Královské 

španělské akademie (RAE). 

 

3.4.1 Jak docházelo k přenosu nové slovní zásoby 

Americký kontinent byl během svého objevení Kryštofem Kolumbem pro Evropu absolutně 

neznámý. Evropané v té době neměli o existenci Nového světa sebemenší tušení, a tudíž 

nemohli mít ani žádné znalosti, co se tam nachází. S objevením nového kontinentu v roce 

1492 se jako první Španělé setkali s absolutně novou realitou. Označení Nový svět v tomto 

případě zcela odpovídá tomu, co tam viděli. Mohli bychom sice namítat, že ve stejné době 

objevné cesty směřovaly i do Asie či Afriky, nicméně v případě těchto kontinentů měl 

středověký člověk o jejich existenci informace. Díky obchodním vazbám mohli mít Evropané 

alespoň rámcové znalosti o tamějších obyvatelích, jejich výrobcích, přírodě, jazycích apod. 

V případě Ameriky se objevitelé (následně dobyvatelé) setkali s exotickou zemí, kterou 

museli pro své krajany popsat prostředky, jež k tomu měli.  

Jedním z prostředků využívaných cestovateli pro popis Nového světa, bylo srovnávání s již 

známým. Martinell Gifre98 uvádí mnoho příkladů z textů vznikajících o Americe. Často se 

jedná o různé přívlastky „podobné našim borovicím“ nebo naopak „zcela jiné než naše“ apod. 

Konkrétní příklady jsou: 

„los que en Madrid llaman plátanos de Oriente“ 

„es como las que se crían en Alicante“ 

„y feo mucho, que parece a una de aquellas odrinas grandes en que se lleva mosto en 

Medina del Campo y Arévalo“ 

„semejantes a las nuestras de Italia“ 

„diferentes en todo de las nuestras“ 

Další možností autorů bylo přiznání, že se sice jedná o určité zvíře/rostlinu, ale druh, který je 

v Evropě neznámý, případně zatím nemá jméno nebo si ho autor již nepamatuje: 

„no se me acuerda el nombre de ellos“ 

„por no saber los nombres no las expreso“ 

„no sabemos los nombres“ 

„diversas plantas incógnitas“ 

                                                           
97 Tamtéž. str. 74. 
98 MARTINELLI GIFRE, Emma. La Comunicación entre españoles e indios: palabras y gestos. Madrid: MAPFRE, 
1992. str. 84. 
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„hasta ahora no tiene nombre conocido entre los españoles“ 

Přirozeným vyústěním se staly výpůjčky z indiánských jazyků pro předměty, zvířata, rostliny 

ve španělštině dosud nepojmenované. Od prvních písemných pramenů o nově objeveném 

kontinentu začínají do španělského jazyka a potažmo do celé Evropy pronikat nová slova, 

která umožňují popis exotické krajiny. Prostředníkem pro indianizaci španělštiny byly na 

jedné straně tlumočníci zprostředkovávající kontakt s Indiány. Na straně druhé stáli samotní 

autoři písemných pramenů, kteří nová slova implementovali do španělského jazyka, a tak 

docházelo k jejich pronikání do Evropy. 

Včlenění původních indiánských slov do španělštiny probíhalo pozvolna a na konci procesu 

již nebylo slovo mluvčími vnímáno jako cizí, nesrozumitelné. Bylo plně začleněno do 

španělského jazyka, běžně používané bez nutnosti dovysvětlovat jeho význam. Na počátku 

však bylo potřeba jinými slovy opsat jeho smysl.  

Tomás Buesa Oliver a José María Enguita Utrilla uvádějí hned pět cest, kterými autoři 

vysvětlovali význam lexikálního indigenismu. První z nich je popis, kde se odrážejí 

charakteristické rysy líčených bytostí a předmětů, zde může dojít až k nečekané přesnosti99. 

Uveden je i následující příklad: 

La churcha es un animal pequeño, del tamaño de un pequeño conejo, y de color 

leonado y el pelo muy delgado, el hocico muy agudo, y los colmillos y dientes 

asimismo, y la cola luenga, de la manera que la tiene el rabón, y las orejas a él 

muy semejantes. Aquestas churchas en Tierra-Firme se vienen de noche a las 

casas a comerse las gallinas […], luego encontinente la dicha churcha mete en 

aquella bolsa o seno los hijos, y se va si halla por donde irse, y si le toman el 

paso, súbese a lo alto de la casa o gallinero a se esconder […]. 

Dalším prostředkem je definice, která umožňuje snadné a přesné pochopení původního slova. 

Zdůrazňuje se stručnost100: 

[…] las paredes de cañas atadas con bejucos, que son unas venas o correas 

redondas, que nascen colgadas de grandes árboles y abrazadas con ellos […] 

Třetí možností je vysvětlení, kdy pomocí nepřímých informací je možné zachytit určité 

sémantické komponenty, které nám umožní jasně pochopit lexikální význam slova101: 

                                                           
99 BUESA OLIVER, Tomás a ENGUITA UTRILLA, José M.: Léxico del español de América. Madrid: MAPFRE, 1992. 
str. 41. Ze španělského originálu: Descripciones: en ellas quedan reflejados los rasgos característicos de los 
seres y objetos aludidos, llegándose a veces a extremos insospechados de precisión. 
100 Tamtéž. str. 42. Španělský originál: Definiciones: proporcionan una fácil y exacta percepción del concepto 
correspondiente a las voces que las originan. En su construcción destaca la brevedad. 
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Y cavada, hinchen bateas de tierra, y otros indios tienen cardo de llevar las 

dichas bateas hasta donde está el agua do se ha de lavar esta tierra; pero los que 

las bateas de tierra llevan no las lavan, sino que tornan por más tierra, y aquella 

que han traído dejan en otras bateas que tienen en las manos los lavadores. 

Jinou variantou je koordinace slova domorodého původu společně se španělštinou. Tímto 

způsobem se použijí dvě slova podobného významu a nastává tak duplikace slovní zásoby, 

kdy se využívají zpravidla spojky nebo/a102: 

Y luego que hallan hobos cuelgan debajo de ellos sus hamacas o camas para 

dormir. 

En barcas y canoas. 

Poslední možností je překlad, kde chtějí autoři ukázat svou lingvistickou znalost původních 

jazyků, a zároveň převažuje u těch, kteří mají větší vědecké ambice103: 

En Tierra-Firme el principal señor se llama en algunas partes queví, y en otras 

cacique, y en otras tiva, y en otras guajiro, y en otras de otra manera, porque hay 

muy diversas y apartadas lenguas entre aquellas gentes. 

 

3.4.2 Nejčastější lexikální okruhy v komunikaci 

Po příchodu Španělů na americký kontinent došlo k setkání dvou zcela odlišných světů. 

Španělský jazyk nebyl připraven na popis americké reality, a tudíž od prvních kontaktů 

docházelo k přejímání indigenismů. Jak již bylo uvedeno, lexikální subsystém je ke změnám 

nejnáchylnější, a tak v případě vlivu nativních substrátů a adstrátů Ameriky došlo v obecné 

španělštině ke změnám ve slovní zásobě. První lexikální výpůjčky se objevují již v textech 

Kryštofa Kolumba a pronikají nejen do evropské španělštiny ale mnohdy i do dalších 

evropských jazyků. Přes španělštinu se tak Evropa setkává na příklad s lexémy kakao, 

čokoláda, pončo, jaguár, koka a mnoha dalšími. 

                                                                                                                                                                                     
101 Tamtéž. Španělský originál: Explicaciones: suministran información indirecta mediante la cual es posible 
captar determinados componentes semánticos que permiten la identificación del valor conceptual 
correspondiente a una forma léxica con suficiente claridad. 
102 Tamtéž. str. 43. Španělský originál: Coordinación de un término indígena con otro patrimonial: así se ponen 
en relación significados próximos; se trata, en definitiva, de una duplicación de vocabulario, para la que se 
utilizan las conjunciones „o“ e „y“ […] 
103 Tamtéž. Španělský originál: […] interés a un deseo de demostrar conocimientos sobre la realidad lingüística 
autóctona; abundan más en los escritores de mayores ambiciones científicas […] 
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Setkání dvou zcela odlišných kultur, k němuž došlo po roce 1492 na americkém kontinentě, 

s sebou přineslo jazykovou konvergenci. Multietnická a jazykově roztříštěná Latinská 

Amerika se dostala do styku s „kulturně nadřazenou“ Evropou a byla jí zásadně ovlivněna. 

Španělé dominovali nejen vojensky, ale i politicky, kulturně a jazykově. Původní jazykově 

nejednotné obyvatelstvo začalo přejímat nové náboženství a jazyk. Španělština v regionu 

fungovala jako lingua franca a zároveň umožňovala styk s úřední mocí. Kromě španělštiny 

získaly dominanci tzv. lenguas generales. Jsou to jazyky, které plnily a stále plní roli adstrátu, 

a Evropané s nimi přicházeli do kontaktu nejčastěji. Jiné indiánské jazyky vymizely relativně 

rychle po vpádu Španělů (např. taínština) a plnily tak pouze funkci substrátu. Třebaže se jedná 

o jazyky již vyhynulé, měly mnohdy společně s lenguas generales největší vliv na lexikum 

španělského jazyka. 

Okruhy slovní zásoby, které byly nejvíce obohaceny indigenismy, jsou z logických důvodů 

zejména: fauna a flora, různé plody, pokrmy, nápoje, narkotika, sociální a administrativní 

organizace společnosti, náboženství, tradice, zvyky, bydlení, oděvy, přírodní jevy, toponyma, 

nemoci a další. Následují v abecedním pořadí konkrétní příklady104 běžně používaných slov 

ve španělštině přejatých z různých latinskoamerických domorodých jazyků pro jednotlivé 

kategorie s překladem do češtiny105: 

- americká fauna: alpaca (lama alpaka), caimán (kajman), capibara (kapybara), 

chinchilla (činčila), cóndor (kondor), coyote (kojot), loro (druh papouška), manatí 

(kapustňák), ocelote (ocelot), puma (puma), tapir (tapír), tiburón (žralok), tucán (tukan), 

vicuña (lama vikuňa) 

- americká flora: aguacate (avokádo), batata (brambora), cacao (kakao), chocolate 

(čokoláda), maíz (kukuřice), papaya (papája), tomate (rajče), yuca (maniok/yuca) 

- nápoje: pulque (alkoholický nápoj),  

- narkotika: coca (koka), tabaco (tabák) 

- sociální a administrativní organizace společnosti: cacique (indiánský náčelník, kasik), 

gaucho (gaučo), mita (nucené práce Indiánů) 

- bydlení: bohío (dům charakteristický pro tropické oblasti Ameriky), hamaca (závěsné 

lůžko, hamak)  

- oděvy: poncho (pončo) 

- přírodní jevy: huracán (hurikán) 

                                                           
104 Příklady vybrané z: MORENO DE ALBA, José G. Diferencias lex́icas entre España y Ameŕica. Madrid: Editiorial 
MAPFRE, 1992. str. 73-74. 
105 Detailnějším informacím o konkrétních lexikálních výpůjčkách a jejich dělení podle jazyka původu je 
věnována následující kapitola.  
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- americká krajina: pampa (pampa), puna (puna), sabana (savana) 

Vedle indianizace španělštiny probíhala souběžně i hispanizace nativních jazyků. Stejně jako 

ve španělském jazyce vznikla potřeba pojmenovat nové předměty, zvířata, rostliny a další, 

bylo nutné pojmenovat nové elementy i v původních amerických jazycích. Jedním z cílů 

Evropanů byla kristianizace amerického kontinentu. Aby tento proces byl úspěšný, bylo 

nevyhnutelné rozšířit slovní zásobu i nativním jazykům. Dostaly se tak do nich pojmy spojené 

především s náboženstvím a vírou: bautizar (pokřtít), confesar (přiznání), comulgar (přijímat 

svaté přijímání), cristianismo (křesťanství), Cristo (Kristus), fe (víra), cruz (kříž), ángel 

(anděl), virginidad (panenství), matrimonio (sňatek) atd. 

Zároveň je třeba dodat, že pro Indiány bylo mnohdy nové slovo absolutně nepochopitelné. 

Jejich jazyky často nebyly schopny přenést původní význam slova a misionáři se tak 

uchylovali k překladům do nativního jazyka s využitím jejich reality. Pro ilustraci uvádí 

Emma Martinell Gifre rozličnou různorodost překladu jména božího. Na příklad otec Nóbrega 

v roce 1594 chtěl přeložit základní pojmy do jazyka tupí. Narazil však na problém, kdy podle 

jeho slov „tito lidé neznali Boha […]. Co jiného mohl udělat než mluvit o Bohu jako o „Otci 

Tupanovi“ (Padre Tupana)? […] během 17. století došlo v jezuitských redukcích v Paraguayi 

ke generalizaci uvedeného označení Padre Tupana a objevoval se v různých obměnách jako 

tumpa, tunpa, tupan, tupa, tupan, tampachi.“106 Zároveň se objevovala i kritika uvedeného 

postupu, např. Bernardino de Cárdenas vyjádřil své znepokojení s používáním nativních 

označení Membig pro Syna svatého a Tupá, které by dle jeho slov nevymyslel ani samotný 

ďábel: 

[…] expresarle preocupación: el uso de voces nativas acarreaba „abominables 

herejías“, que mayores no podía inventarlas ni el mismos demonio. ¿Cómo 

permitir que Hijo (de María) fuera Membig, el hijo habido por cópula carnal? 

Peor todavía era para él el caso de la aceptación y generalización de Tupá para 

el santo nombre de Dios […].107 

Komunikace Španělů a Indiánů po roce 1492 byla příčinou změn v daných jazycích. Ačkoli 

se španělština postupně stala dominantním jazykem regionu, kombinace jednotlivých vnějších 

příčin přinášela změny, které můžeme v lexikálním subsystému španělského jazyka pozorovat 

                                                           
106 MARTINELLI GIFRE, Emma. La Comunicación entre españoles e indios: palabras y gestos. Madrid: MAPFRE, 
1992. str. 105. Španělský originál: […] esas gentes, decía él, no conocían a Dios […] ¿Qué otra cosa podía hacer 
él sino hablarles de „Dios“ como Padre Tupana? […] a lo largo del siglo XVII, en las reducciones jesuíticas del 
Paraguay, esa voz fue generalizada. Apareció en diversos doctrinarios con variaciones formales (tumpa, tunpa, 
tupan, tupa, tupan, tampachi) 
107 Tamtéž. 
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dodnes. Vliv lokálních substrátů a adstrátů umožnil rozšíření slovní zásoby o nové termíny. 

Tyto lexikální výpůjčky pojmenovávaly zejména americkou floru, faunu, přírodní jevy, 

zvyky, indiánskou společnost apod. Pro zajištění srozumitelnosti nově přejatých slov 

z domorodých jazyků používali mluvčí různých prostředků. V počáteční fázi bylo nutné nové 

slovo popsat ve španělštině, definovat jeho význam, využít španělských ekvivalentů. 

Následně docházelo k inkorporaci do běžné slovní zásoby jazyka, význam slova již byl 

všeobecně znám a nebylo nutné využívat žádných pomocných prostředků. Slova používaná ke 

každodenní komunikaci se postupně přizpůsobovala španělštině a došlo k jejich plné 

asimilaci, jiná označení se zachovala pouze regionálně, případně se již nepoužívají. 

Výsledkem je značný rozdíl ve slovní zásobě evropské a americké španělštiny, kde je počet 

lexikálních amerikanismů vyšší. 

 

3.4.3 Výpůjčky z nativních jazyků ve španělštině 

Vlivem komunikace Španělů a Indiánů v Latinské Americe došlo k ovlivnění slovní zásoby 

španělštiny. Evropané potřebovali rozšířit lexikum o nové termíny, které by pojmenovávaly 

latinskoamerické elementy. V předchozích kapitolách byly teoreticky vysvětleny příčiny 

změn v jazyce a prostředky umožňující vznik nové slovní zásoby. Jedním z těchto prostředků 

jsou lexikální přejímky, které se týkaly především latinskoamerické flory a fauny. Následující 

kapitola obsahuje detailní dělení jednotlivých lexikálních výpůjček podle jazyka původu a 

tématu, které popisuje. Záměrně je udávám s případnými variantami, jak se objevovaly 

v písemných pramenech, přidávám vlastní překlad do češtiny, který však není vždy možný, 

jelikož se jedná o specifické produkty/živočichy/rostliny Latinské Ameriky. 

 

Jazyky karibské oblasti 

Jako první do španělského jazyka pronikala slovní zásoba z karibské oblasti, kam dorazil 

Kolumbus s objevnou výpravou roku 1492. V důsledku komunikace s domorodým 

obyvatelstvem se brzy objevila první slova pronikající z lokálních jazyků ve španělštině. 

Buesa Oliver a Enguita Utrilla108 uvádějí následující příklady lexikálních výpůjček 

z arawackých jazyků. Uvedená slova odpovídají dříve popsaným nejčastějším okruhům 

slovní zásoby, jež byly ovlivněny vlivem komunikace s domorodým obyvatelstvem. Většinou 

se jedná o různé druhy zvířat, případně rostlinstvo: 

                                                           
108 Tamtéž. str. 53-56. 
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- canoa – vůbec první indigenismus ve španělštině, ve svých písemnostech ho použil už 

Kryštof Kolumbus. Zároveň se jedná o jedno ze slov, které přešlo přes španělštinu do dalších 

evropských jazyků, včetně češtiny. Česky: kánoe 

- cayo – druh ostrova, typický pro karibskou oblast 

- comején/comixén/comijén – termit 

- cotara/cutara/gutara – typ obuvi (nejasný etymologický původ slova) 

- guamo/guama/guaba – druh stromu 

- guanajo/guanaxa – krocan divoký (pouze v některých latinskoamerických státech) 

- hibuera/higüera/hibuero – dnešní varianta je güira/güiro – druh stromu a jeho plod 

- hutía – druh hlodavce, hutiovití (pouze v některých latinskoamerických státech) 

- iguana/iuana/yu-ana – leguán 

- jaiba – krab modrý (dnes používané na karibských ostrovech a v Kolumbii) 

- macagua – druh stromu 

- naboría/naburía – svobodný Indián pracující v domácnosti (zastaralé) 

 

Jako lexikální amerikanismy z arawackých jazyků používaných v běžné španělštině uvádí 

Moreno de Alba109 pouze následující slova: canoa (kánoe), guacamayo (papoušek rodu ara), 

iguana (leguán). 

Druhým významným jazykem karibské oblasti ovlivňující lexikum španělštiny byla taínština. 

Její vliv byl zřetelný opět v různých okruzích, nejčastěji se můžeme s výpůjčkami setkat při 

popisu nových druhů zvířat, rostlin a jejich plodů v Evropě do té doby neznámých. Zároveň 

se objevuje i lexikum popisující tradiční uspořádání indiánské společnosti, její zvyky a 

předměty každodenní potřeby. Buesa Oliver a Enguita Utrilla110 přidávají následující příklady 

výpůjček: 

- americká krajina: 

arcabuco/alcabuco/arcabuezo/arcabuz – hluboký les 

conuco – malá plantáž 

huracán – hurikán 

jagüey/jagüel – přírodní nádrž na vodu 

manigua – typ krajiny 

sabana – savana 

                                                           
109 MORENO DE ALBA, José G. Introducción al español americano. Madrid: Arco Libros, 2007. str. 71. 
110 BUESA OLIVER, Tomás a ENGUITA UTRILLA, José M.: Léxico del español de América. Madrid: MAPFRE, 1992. 
str. 56-66. 
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sao – savana, prérie 

- indiánské předměty, činnosti:  

barbacoa – barbecue, způsob úpravy masa 

bohío/bojío/bujío – druh domu 

budare/burén – nízký kastrol pro přípravu kukuřičného chleba 

caney – dům indiánského náčelníka 

cazabe – chleba z maniokové mouky 

dúho/dúo/duro/turo/ture – dřevená nebo kamenná stolice opěradlem 

guairo – malá loď se dvěma plachtami 

guanín – slitina zlata a mědi 

hamaca – závěsné lůžko, hamak 

jaba/haba – typ koše 

macana – druh zbraně 

naguas/enaguas – druh sukně 

sebucán/cibucán – cedník 

- společnost: 

cacique – indiánský náčelník, kasik 

guajiro – dnes označení pro rolníka z Kuby, případně obecně člověk z venkova 

jíbaro – obecně rolník i označení pro konkrétní indiánský kmen 

- indiánské zvyky: 

areito – lidový zpěv a tanec indiánů z Antil a Mezoameriky 

batey – hra s míčem, případně místo, kde se hra hraje 

- zástupci americké fauny: 

carey/caray – mořská želva (kareta pravá) 

curí/acure/acurí/cori/corí/curiel/coruro/acurito/curía – morče domácí 

dajao/dahao – druh ryby 

hicotea/jicotea – želva bahenní 

jején – druh tropického hmyzu (moucha písečná) 

- americká flora a její plody: 

ají/axí – druh chilli papričky 

anón/anona – druh stromu a plod (anona šupinatá) 

batata – brambora 

bejuco/bexuco – různé druhy tropických rostlin 
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bija/bixa – druh keře (oreláník barvířský) 

bijao/bihao – druh rostliny 

caimito – druh stromu a jeho plod (zlatolist obecný) 

caoba/caoban/caóbano – různé stromy na ostrově Hispaniola 

ceiba – druh stromu 

copey – druh tropické rostliny (klusie větší) 

damahagua/damajagua/demajagua/majagua – druh stromu 

guácima/guáçuma/guácimo – druh stromu 

guanábana – druh rostliny (láhevník ostnitý) 

guayacán – druh stromu (guajak léčivý) 

hobo – druh rostliny a její plod 

jagua/xagua – druh stromu (janiba kopinatá) 

maguey – agáve 

maíz – kukuřice 

mamey – druh stromu a jeho plod 

miraguano – druh rostliny 

pita – příze z listů agáve 

pitahaya/pitajaya/pitajaña – jedlý plod kaktusu 

tuna – druh kaktusu (opuncie mexická, též nopál obecný) 

yagua – druh palmy (palma královská) 

yautía – druh byliny 

yuca – v češtině označované jako maniok, cassava i yuca 

Jako lexikální výpůjčky z taínštiny v obecné španělštině udává Moreno de Alba následující 

slova: cacique (kasik), caoba (druh stromu), carey (kareta), ceiba (druh stromu), enaguas 

(druh sukně), hamaca (hamak), huracán (hurikán), maíz (kukuřice), miraguano (druh 

rostliny), sabana (savana), yuca (maniok). 

Podle Buesy Olivera a Enguity Utrilly není u některých z uvedených slov stoprocentně 

prokazatelný jejich původ. Existují případy, kdy se těžko dokazuje, zda se jedná o slovo 

s původem v arawackých jazycích, či přímo v taínštině. Původ slova může být nepotvrzený 

jako na příklad u slova tabaco (tabák), jenž podle některých jazykovědců pochází z taínštiny. 

Jiní se domnívají, že se jedná o slovo arabského původu, které do Ameriky přivezli až 

Španělé během conquisty. Stejně nepotvrzený je i původ slov túbano (doutník z listu) nebo 

baquía (schopnost, znalost). 
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Dalším jazykem ovlivňujícím španělské lexikum po roce 1492 byla karibština. Buesa Oliver 

a Enguita Utrilla111 udávájí následující příklady lexikálních výpůjček. Tentokrát se jedná 

především o zástupce různých druhů zvířat: 

- caimán – kajman 

- caníbal – z původního caribe, lidožravý 

- canoa – označení původně v karibštině, následně převzato do arawackých 

jazyků, odkud ji dále převzali Španělé, kánoe 

- colibrí – do španělštiny převzato přes francouzštinu, kolibřík 

- curare – jed z kořene rostliny (kulčiba medodárná) 

- manatí – kapustňák 

- piragua – typ lodi 

Moreno de Alba112 se v zásadě shoduje s výše uvedenými příklady jako používanými 

v obecné španělštině. Zahrnuje však i canoa a colibrí, což jsou výpůjčky z arawackých 

jazyků, respektive z francouzštiny. 

Opět slovní zásoba popisující především zástupce různých zvířat, rostlin a indiánských 

předmětů pochází z jazyka cumanagota113: 

- indiánské předměty, činnosti: 

butaca/putaca – křeslo, taburet 

catauro/cataure/catabre/catabro – druh dýně (lagenárie obecná) 

guayaco – část oděvu žen 

manare/manari – druh košíku 

mapire/mapiri – druh košíku 

múcura – nádoba na vodu 

- společnost: 

catire – člověk s blonďatými vlasy 

guaricha – opovrženíhodná žena 

- zástupci americké fauny: 

báquira – druh divokého prasete – také ve formě paquira/pécari/pecari/pecarí, 

která pronikla do španělštiny z francouzštiny (pécari) a angličtiny (peccary) od 

francouzských a anglických kolonizátorů středoamerické oblasti 

                                                           
111 Tamtéž. str. 66-67. 
112 MORENO DE ALBA, José G. Introducción al español americano. Madrid: Arco Libros, 2007. str. 71. 
113 Uvedené příklady BUESA OLIVER, Tomás a ENGUITA UTRILLA, José M.: Léxico del español de América. 
Madrid: MAPFRE, 1992. str. 67-70. 
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cachicamo/cachicán/ cachicambo/cachícamon – pásovec 

guacharaca – druh ptáka (čačalaka šedokrká) 

loro – druh papouška 

mapurito/mapurite – druh skunka 

mico – druh opice (chápan středoamerický) 

morrocoy – druh želvy (želva pralesní) 

- americká flora a její plody: 

auyama/uyama/ayama/oyama – druh dýně (tykev velkoplodá) 

patiya/patilla – druh melounu 

Moreno de Alba114 uvádí příklady přejímek z jazyka cumanagotas používané v obecné 

španělštině: butaca (taburet), mico (druh opice), loro (druh papouška). 

Kromě výše uvedených slov zmiňuje Buesa Oliver a Enguita Utrilla další lexémy, u nichž se 

nedá přesně určit, z kterého karibského jazyka/jazykového kmene pochází. Jediné, o čem není 

pochyb je, že pochází právě z jednoho z karibských jazyků. Jedná se o následující slovní 

zásobu: 

- indiánské předměty, činnosti: 

bahareque/bajareque/pajareque – druh stavby 

cucuiza/cocuiza/cocuy – druh příze 

curiara – druh lodi 

guataca – druh motyky 

guayo – nástroj Indiánů 

jibe – druh síta 

- zástupci americké fauny: 

aura – druh ptáka (kondor krocanovitý) 

caguama – druh mořské želvy 

caguayo – leguán 

cocuyo/cucuyo/cocuy/cucuy – druh hmyzu 

tiburón – žralok 

- americká flora a její plody: 

guayaba – druh ovoce, česky kvajáva115 

hicaco – druh keře (zlatoplod slívový) 

                                                           
114 MORENO DE ALBA, José G. Introducción al español americano. Madrid: Arco Libros, 2007. str. 71. 
115 Termín „kvajáva“ uznává jazyková příručka Ústavu pro jazyk český [online]. [2018-20-12]. Dostupné z: < 
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=kvaj%C3%A1va>  

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=kvaj%C3%A1va
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mangle – druh keře rostoucího v pobřežních oblastech 

papaya – papája 

simarruba – druh stromu (březule balzámová) 

- nemoci: 

ciguatera – nemoc typická pro určité druhy ryb a korýše 

ciguato/aciguatado – otrávený po požití určitého druhu ryb a korýšů 

 

Jazyky Mexika a Střední Ameriky 

Z oblasti Mexiká a Střední Ameriky nejvíc ovlivnili španělštinu nahuatl a mayské jazyky 

patřící mezi lenguas generales. Z následně uvedených lexikálních nahuatlismů ve španělštině 

se jedná většinově o termíny používané pouze ve státech Střední Ameriky, případně na 

karibských ostrovech. Zároveň některá ze slov mohla pozbýt svoji použitelnost a jsou 

zastaralá, nebo se výrazně posunul jejich původní význam. Opět se objevuje část slov, u 

kterých není možné přesně určit jejich původ. Následně uvádím příklady jednotlivých 

nahuatlismů ve španělštině podle Buesy Olivera a Enguity Utrilly116. Znovu odpovídají 

zmiňovaným kategoriím – indiánské předměty, flora, fauna, nemoci apod.  

- indiánské předměty, činnosti: 

acal/acale – kanoe, nahrazeno výrazem canoa 

ayate – druh tkaniny 

cacaxtle/cacascle/carcaxtle – nádoba k transportu zboží na zádech 

cacle/cacte/cactles/cactli/cacles – typ obuvi 

calpul – setkání 

chalchiuitl – tyrkys  

chalchihuites/chalchivis/chalchuvis/chalchuy – jadeit 

chicuite – nádoba na vodu 

chinampas – aztécké uměle vytvořené ostrovy 

chiquihuite/chiquigüite – koš, košík 

comal – hliněný plát sloužící k přípravě různých pokrmů 

escaupil/ixcauipilli/ichcahuipil/escaupi – batoh 

guacal/huacal/uacalli – nádoba 

huipil/güipil/vipil – košile Indiánek 

                                                           
116 BUESA OLIVER, Tomás a ENGUITA UTRILLA, José M.: Léxico del español de América. Madrid: MAPFRE, 1992. 
str. 75-86. 
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hule/ulli/olli – guma, kaučuk 

jícara/xícalo/xícara – typ nádoby 

mecate – provaz, lano 

mecapalli/mecapal – silné lano 

metate – kámen dříve používaný ve venkovských oblastech dnešního Mexika 

k ručnímu mletí kukuřice atd. 

molcajete – hmoždíř z kamene nebo hlíny 

papalote – dětský drak 

petaca – nádoba k různým účelům 

petate/petlatl – rohož na spaní 

tapesco – podložka, polička 

tecomate – hliněná nádoba 

tejemaní/tejemanil – typ střešní krytiny 

tejolote/texolotl – tlouček hmoždíře 

tenate – typ nádoby 

tiangue/tianguis/tianguez – tržiště 

tilma – část oděvu 

tiza/tizate/tízar – křída 

tompeate/tompiate – typ nádoby 

- pokrmy, nápoje: 

atole/atol – kukuřičná kaše 

chancaca – hmota z cukru nebo medu 

chiancaca – hnědý cukr 

chicle/tzictli – žvýkačka 

chocolate/cachanatle/chocollatl – čokoláda 

pinol/pinole – pražená kukuřičná mouka 

pulque – alkoholický nápoj 

pozole/pozol/pocol – nápoj 

tequila – původně označení pro místo bohaté na divokou zeleninu 

tepache – kvašený nápoj 

totopo/totoposte – pečivo z kukuřičné mouky 

- nemoci: 

cocoliscle/cocolizcli – jakékoli epidemické onemocnění 

jiote/xiotl – kožní onemocnění 
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tencua – rozštěp rtu 

- společnost: 

calpisque/calpixque – pracovní pozice – člověk dohlížející na ostatní 

pracovníky 

chichigua – chůva 

cocone/conetl/cuate – dvojčata 

coconete/conconete – malé dítě 

macegual/maceoal/maceguales – rolník 

naguato – Indián sloužící jako tlumočník 

pilmana – chůva 

tameme/tlamama – Indián nosící náklad 

- zástupci americké fauny: 

aje/aji/axin – druh korýše 

coyote/coyotl – kojot 

guajolote/huexolote/guajalote – krocan divoký 

mapache – mýval severní 

ocelote/ocelotl – ocelot 

quetzal/quezal – druh papouška, jehož peří bylo hojně vyhledávané Indiány 

(kvesal chocholatý, trogon zelenohřbetý) 

sinsonte – druh ptáka (drozdec mnohohlasý) 

tecolote/tocolote/tecolotl – druh sovy 

tlacuache/clacuache – vačice virginská 

zopilote – kondor krocanovitý 

- americká flora a její plody: 

achiote/achote/achiotl – druh keře (oreláník barvířský) 

aguacate – avokádo 

ayote – druh dýně 

cacahuate/cacahuete117 – podzemnice olejná 

cacao/cacaotal – kakao 

camote – druh brambor 

chía – druh šalvěje 

chil/chile – chilli 

chilacayote/tzilacayutli/chayote – druh dýně (čajot) 

                                                           
117 Z původního tlalcacauatl: tlalli – země, cacauatl – kakao  
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chilmole/chimole – salsa z chilli 

copalli – druh pryskyřice 

elote/jilote – kukuřičný klas 

epazote – léčivá bylina (merlík vonný) 

jalapa/xalapa – kořeny různých druhů rostlin 

jícama/xicama – plod podobný bramborám 

jocote/xocotl – druh stromu 

mezquite – druh rostliny 

milpa – kukuřičná plantáž 

nopal/nopami – opuncie 

ocote – druh borovice (borovice Montezumova) 

otate/otatl – druh trávy 

paxcle/pascle/pastle/paxtle – druh rostliny 

peyote/peyotl – druh kaktusu (lofofora Williamsova) 

quilite/quilitl/quelite – druh rostliny 

tacamaca/tacamahaca/tecamaca – druh pryskyřice 

tejocote – druh stromu a jeho plod (hloh mexický) 

tomate – rajče 

yerba – yerba 

zacate/çacatl/çacate/zacatal – různé trávy 

zapote/zapotl – plod zapoty obecné 

 

Moreno de Alba118 uvádí následující nahuatlismy v současné španělštině: aguacate 

(avokádo), cacahuate (podzemnice olejná), cacao (kakao), chiche119 (malý, ňadra), chocolate 

(čokoláda), coyote (kojot), jalapa (kořeny), jícara (typ nádoby), malacate (naviják), petaca 

(typ nádoby), petate (rohož), tequila (tequila), tiza (křída), tomate (rajče). 

Vedle nahuatlu ovlivnily španělské lexikum v uvedeném regionu mayské jazyky. Jelikož 

však vztahy s mayskou kulturou byly komplikovanější než s Aztéckou, byl vliv mayských 

jazyků menší. Buesa Oliver a Enguita Utrilla120 uvádí následující lexikální výpůjčky ve 

španělštině: 

                                                           
118 MORENO DE ALBA, José G. Introducción al español americano. Madrid: Arco Libros, 2007. str. 71. 
119 Z původního chichi (sát mateřské mléko) 
120 BUESA OLIVER, Tomás a ENGUITA UTRILLA, José M.: Léxico del español de América. Madrid: MAPFRE, 1992. 
str. 86-87. 
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- acalché – snížený terén umožňující zadržování dešťové vody 

- balché – alkoholický nápoj 

- cenote – přírodní zásobník vody, studna 

- chichibé – druh rostliny 

- cigarro – mayský původ není potvrzen, doutník 

- henequén/jenequén/jeniquén – vlákno z listu agáve (henequén) 

Pro srovnání Moreno de Alba121 uvádí pouze henequén (vlákno z listu agáve) a huracán122 

(hurikán). 

Jazyky Jižní Ameriky 

V andské oblasti zaznamenala největší vliv kečujština. Následně uvádím konkrétní příklady 

lexikálních výpůjček, které jsou často používané pouze v americké španělštině.123 Zasahují do 

obvyklých kategorií – indiánských předmětů, oděvů, obuvi, americké fauny apod. 

- indiánské předměty, oděv: 

callana/cayana – talíř nebo hrnec z hlíny k přípravě kukuřičného chleba 

chiripa/chiripá/chiripak – druh oděvu  

chullo/chullu – pokrývka hlavy 

chumbe – druh oděvu dětí 

corotos/corota – nádoba 

fotuto – typ trubky 

guaco – keramická nádoba vyobrazující lidské postavy a předkolumbovské 

motivy 

guaraca – prak používaný Indiány v boji k házení kamení 

lampa/llampa – obdoba motyky 

llautu/llauto/llanto – barevná stuha do vlasů Indiánů 

ojota/uxota – druh obuvi 

oroya/uruya – koš z kůže 

pichana/pichanga – koště 

pilche/pillci – nádoba 

pilgua – pytel na ovoce, plody 

pincullo – typ domorodé flétny 
                                                           
121 MORENO DE ALBA, José G. Introducción al español americano. Madrid: Arco Libros, 2007. str. 71. 
122 Nicméně Buesa Oliver a Enguita Utrilla řadí huracán mezi lexikum pocházející z taínštiny, stejně jako 
etymologický slovník [online]. [2018-10-16]. Dostupné z: < http://etimologias.dechile.net/?huraca.n.> a RAE 
[online]. [2018-10-16]. Dostupné z: < http://dle.rae.es/?id=KpqXQdC> 
123 Tamtéž. str. 92-110. 

http://etimologias.dechile.net/?huraca.n
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pututu/potutu – druh domorodého hudebního nástroje 

porongo/puruncu – nádoba 

quena – typ domorodé flétny 

quipo/quipus/quippo – uzlíkové písmo, kipu 

taclla – obdoba motyky 

tipa/chipa – druh koše 

unco/cusma/cuzma – košile 

vincha/güincha/uincha – druh oděvu 

- společnost:  

china – Indiánka, nebo míšenka, také služebná 

inca – označení pro vládce peruánských Indiánů, dnes pro celou kulturu 

mita – označení nucené práce Indiánů, kterou následně využívali i Španělé 

- americká krajina: 

pampa – pampa 

puna – typ krajiny (puna) 

- zástupci americké fauny: 

alpaca – lama alpaka 

cóndor – kondor 

llama – lama  

puma – puma 

vicuña – lama vikuňa 

vizcacha – hlodavec (viskača) 

- americké plodiny: 

coca – koka 

guano – nahromaděný trus mořských ptáků (guáno) 

mate – maté 

papa – brambora, spojením kečujského papa a antilského batata vzniklo 

patata 

Dalším významným nativním jazykem regionu je aimarština. Vzhledem ke kulturním 

vazbám s kečujštinou v předkolumbovském období můžeme najít velké množství stejné 

slovní zásoby a mnohdy není snadné přesně definovat jeho původ. Buesa Oliver a Enguita 

Utrilla124 uvádí mnoho z výše uvedených slov jako výpůjček z obou domorodých jazyků, na 

                                                           
124 BUESA OLIVER, Tomás a ENGUITA UTRILLA, José M.: Léxico del español de América. Madrid: MAPFRE, 1992. 
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příklad china (Indiánka, míšenka), pampa (pampa), llama (lama), alpaca (alpaka), puma 

(puma). Pravděpodobně aimarský je původ slova chinchilla (činčila). 

Posledním domorodým jazykem Jižní Ameriky, jenž měl větší vliv na španělské lexikum je 

jazyková rodina tupí-guaraní. Lexikální výpůjčky z této rodiny jsou nejčetnější ve státech 

Jižní Ameriky, nicméně existují i přejímky v obecné španělštině. Následuje několik příkladů 

výpůjček od Buesy Olivera a Enguity Utrilly125: 

- agutí/acutí – hlodavec (paka) 

- ananás126 – ananas 

- bucanero127 – bukanýr 

- capibara/capiguara – kapybara 

- catinga – zápach 

- gaucho – charakteristický obyvatel pampy, gaučo 

- jaguar128 – jaguár 

- mandioca – maniok 

- maraca – indiánský hudební nástroj 

- petunia129 - petúnie 

- tapera – opuštěný, zchátralý dům 

- tapioca – tapioka 

- tapir – tapír 

- tiburón130 – žralok 

- tipoy – druh oděvu 

- tucán – tukan 

- zarigüeya – vačice 

Ačkoli se ve slovnících nachází vysoké množství indigenismů, podle Manuela Alvara jenom 

malá část z nich patří do aktivní slovní zásoby. To se týká i oblastí s nejhustším výskytem 

                                                                                                                                                                                     
str. 110-112. 
125 BUESA OLIVER, Tomás a ENGUITA UTRILLA, José M.: Léxico del español de América. Madrid: MAPFRE, 1992. 
str. 121-130. 
126 ananás – z brazilské portugalštiny 
127 bucanero: původ slova pravděpodobně z tupí-guaraní, do španělštiny se dostalo přes francouzštinu 
128 jaguar: pravděpodobně přejímka z tupí-guaraní přes francouzštinu, nebo portugalštinu 
129 petunia – z brazilské portugalštiny 
130 tiburón: podle RAE původ slova nejasný, pochází pravděpodobně z tupí, nebo z některého z karibských 
jazyků 
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indiánské populace jako je na příklad Mexiko, kde tato slovní zásoba tvoří pouze necelé jedno 

procento.131  

Z uvedených lexikálních přejímek je viditelné, že přesně kopírují nejčastější lexikální okruhy 

popsané v předchozí kapitole. Hlavní potřebou dorozumět se s původním obyvatelstvem 

vznikla nutnost pojmenovat americkou floru, faunu, typy krajin, společenské uspořádání 

apod. Ze všech zmíněných lokálních jazyků přejímala španělština slova do stejných kategorií. 

Lišilo se pouze množství přejatých slov. Nejvyšší počet výpůjček můžeme najít z jazyků 

karibské oblasti a  lenguas generales. Naopak jazyky indiánských kmenů, které nebyly 

v úzkém kontaktu se Španěly, měly vliv na španělštinu minimální. 

 

  

                                                           
131 Tamtéž. Přeloženo ze španělského originálu: A pesar de la gran cantidad de indigenismos que recogen los 
diccionarios, sólo una mínima parte pertenece al léxico activo, incluso en territorios de fuerte presencia 
indígena, como México, donde este vocabulario alcanzó menos de 1 % […]. 
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4 První indigenismy ve španělsky psané literatuře 

Prostřednictvím komunikace evropských conquistadorů a kolonizátorů s domorodým 

obyvatelstvem docházelo k přejímání nové slovní zásoby z lokálních jazyků do španělštiny. 

Z mluvené řeči se indigenismy brzy po objevení Ameriky přesunuly i do písemných pramenů. 

V první řadě je důležité shrnout, jaká literatura na americkém kontinentě vznikala v počáteční 

fázi conquisty, a kdo byli její autoři. Jednalo se především o dopisy, zprávy a deníky sloužící 

k informování evropského dvora. V daném písemném prameni se autor snažil popsat cestu, 

objevené území, obyvatele, plodiny a zároveň vyzdvihnout svoje zásluhy. Prvním pisatelem 

byl samotný objevitel Kryštof Kolumbus, který si během objevných cest psal palubní deník 

(Diario) a zaznamenal své všechny čtyři plavby do Ameriky. Dalším autorem byl dobyvatel 

Hernán Cortés. Ten zaznamenával své úspěchy při tažení do Střední Ameriky a podrobení 

Aztécké říše. Obecně můžeme říci, že prvními autory byli námořníci, dobyvatelé, vojáci – 

nejednalo se o literáty, vzdělance, spisovatele v pravém slova smyslu, jež by si kladli za cíl 

psát krásnou literaturu. Jejich cílem bylo předat informace a zajistit si i nadále přízeň u dvora. 

Na první vznikající deníky a zprávy navazují kroniky. Opět jsou určené králi a mají 

informovat o nové zemi – o historických událostech, postupech dobývání, o původních 

obyvatelích, přírodě a především bohatství. Ani tyto spisy nevznikají jako beletrie, ale jsou na 

pomezí mezi věcnou a krásnou literaturou. Tvůrci kronik byli především kněží účastnící se 

dobyvačných a kolonizačních výprav. Mezi nejznámější patří Bartolomé de Las Casas (1484-

1566), Bernal Díaz del Castillo (1492-1584) či Bernardiño de Sahagún (1499-1590). 

Zajímavou kategorii tvoří kroniky zaznamenané míšenci Indiánů a Evropanů. Tato literatura 

vznikala na rozdíl od předchozích kronik z pohledu původního obyvatelstva a je tak 

zohledněna indiánská tradice. V dílech se mísí nativní ústní a evropská písemná tradice a 

dochází k pokusům o uchování domorodých zvyklostí. Mezi míšence píšící tyto kroniky 

patřili na příklad Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616), Fernando de Alva Ixtlilxóchitl 

(1568-1648) nebo Felipe Guamán Poma de Ayala (1534-1615).  

Všechny písemné prameny vznikající o americkém kontinentě byly od prvních dní conquisty 

ovlivněny domorodými jazyky. Jejich vliv však byl pouze v rovině lexikální, další 

podsystémy evropské ani obecné španělštiny ovlivněny nebyly: 

Las lenguas aborígenes de América, como es obvio, sólo pudieron influir en el 

español general en el nivel léxico […]. Ningún fenómeno fonológico o fonético, 

morfológico o sintáctico del español peninsular o del español general puede 
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atribuirse a las lenguas amerindias, sí en cambio cierta cantidad de voces que lo 

vinieron a enriquecer.132   

Indigenismy začaly do literatury pronikat s objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem, a 

tudíž už v jeho textech je možné první indigenismy dohledat. V literárních pramenech 

jednotlivých kronikářů se indigenismy objevují velmi často, nicméně ne všechny se udržely 

ve španělštině dodnes, případně se neprosadily do obecné španělštiny:  

[…] los americanismos léxicos son muy abundantes en los textos cronísticos e 

históricos […]; muchos de estos vocablos empero no pasaron al español 

general.133 

4.1 Excerpta z historických textů 

Komunikace Španělů a Indiánů ovlivňovala všechny zúčastněné jazyky. Brzy po objevení 

Ameriky Kryštofem Kolumbem docházelo k vzájemnému přejímání slovní zásoby. Ačkoli 

byla španělština jazyk dominantní, byla ovlivněna domorodými jazyky. Vzhledem k nutnosti 

popisu různých amerických produktů, pro které neexistovalo v Evropě označení, začali 

Španělé používat jejich lokální označení. Jednalo se především o zmiňované lexikální okruhy 

– flora, fauna, přírodní jevy, krajina, společnost. Některá ze slov byla používaná na denní bázi 

a stala se nepostradatelnými pro prvotní dorozumění Španělů s původními obyvateli. 

Z mluvené řeči se tato slova okamžitě přesunula i do písemných pramenů, kde byla jejich 

funkce nezastupitelná. 

Pro excerpta prvních indigenismů pronikajících do španělského jazyka jsem zvolila dva různé 

prameny. Vždy se jedná o část daného díla, kde se snažím identifikovat co nejvyšší počet 

indigenismů. Zároveň uvádím kontext, v jakém bylo dané slovo použito. Zajímá mě původ 

přejatého slova, četnost jeho použití v textu, způsob, pomocí kterého ho autor začleňuje do 

přijímacího jazyka. Následně srovnávám, zda se proměňuje styl použití v rámci vybrané části 

díla autora, a jak moc je odlišný přístup obou autorů. Jelikož mě zajímá období prvního 

setkávání Španělů a Indiánů a jejich vzájemná komunikace, soustřeďuji se na díla z hlavní 

fáze objevování a dobývání amerického kontinentu Španěly (1492-1533). Zvolila jsem tudíž 

první písemný pramen ve španělském jazyce, jenž byl napsán na americkém kontinentě. 

Lodní deník Kryštofa Kolumba134 byl napsaný během první plavby do Ameriky mezi lety 

                                                           
132 MORENO DE ALBA, José G. Introducción al español americano. Madrid: Arco Libros, 2007. str. 64. 
133 Tamtéž. str. 63. 
134 Colón, Cristóbal: Los cuatro viajes; Testamento. Madrid: Alianza Editorial, 1986. 
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1492 a 1493. Druhým vybraným textem je Dopis Hernána Cortése135 pojednávající o jeho 

postupu ve Střední Americe roku 1519. 

 

4.2 Lodní deník Kryštofa Kolumba 

Kryštof Kolumbus si během všech svých cest do Ameriky psal deníky, jejichž originály se 

však nedochovaly. Deník z první a třetí cesty se dochoval v opisu Bartolomé de Las Casase. 

Pro účely této práce jsem se zaměřila na deník z první cesty vzniklý v době od 3. srpna 1492, 

kdy Kolumbus zahájil objevnou plavbu k asijským břehům západní cestou. Poslední záznam 

je z 15. března 1493 po úspěšném návratu do Evropy. Jak již bylo předestřeno v historickém 

úvodu, hlavním záměrem Kryštofa Kolumba bylo objevit nové obchodní spojení s asijskými 

státy. Na místo toho se mu však podařilo objevit nový kontinent, v jehož existenci do konce 

svého života neuvěřil. K americkému kontinentu se Kolumbus se svými společníky dostal 12. 

října 1492. Jako první byl objeven ostrov Guanahaní (Kolumbem pojmenován San Salvador) 

a následovaly další karibské ostrovy – Fernandina, Isabela, Kuba, Hispaniola. K objevení 

samotného pobřeží amerického kontinentu došlo až během dalších plaveb. 16. ledna 1493 se 

úspěšná výprava vydala ke zpáteční cestě do Evropy. 

Jak je předestřeno v úvodu k lodním deníkům (Los cuatro viajes; Testamento) v edici 

Consuelo Varely Kryštof Kolumbus napsal během cesty dva až tři různé doklady o první 

plavbě do Indií. Nejzajímavější z nich je bezpochyby palubní deník (Diario). Dalším 

pramenem byl dopis Katolickým Veličenstvům napsaný 14. února 1493 během bouře, která 

ohrožovala úspěšný návrat do Kastilie. Dopis byl umístěn do uzavřené nádoby a vhozen do 

moře s vidinou, že bude následně vyzvednut a odevzdán panovníkovi. Poslední písemností 

byl další dopis, pravděpodobně stejného znění, jehož jeden exemplář byl adresovaný 

pokladníkovi Gabrielovi Sánchezovi a druhý písaři Luisovi de Santángelovi.136 

Originál Kolumbova palubního deníku byl odevzdán Katolickým Veličenstvům po návratu 

z Ameriky a vznikla jeho kopie, která byla navrácena Kolumbovi. Jak již bylo uvedeno, obě 

tyto písemnosti se ztratily. Dnes existuje pouze přepis Bartolomé de Las Casase. Deník 

z první cesty zaznamenává den po dni události plavby. Pro záměry této práce je z logických 

                                                           
135 Cortés, Hernán: Cartas de relación de la conquista de Méjico. T. 1, Madrid: Espasa-Calpe, 1942. 
136 Colón, Cristóbal: Los cuatro viajes; Testamento. Madrid: Alianza Editorial, 1986. str. 15. Ze španělského 
originálu: Escribió Colón dos o quizá tres relatos diferentres de su primera expedición a las Indias: el Diario de a 
bordo, una carta a los Reyes redactada en el mar el 14 de febrero de 1493, cuando volvía a Castilla y una 
tempestad amenazaba el final feliz, y que desesperado echó al mar introducida en un barril encerrado – con la 
esperanza de que fuera recogida y entregada a sus soberanos – y una carta doble, quizá con el mismo texto que 
la anterior, dirigida a Gabriel Sánchez, tesorero […] y a Luis de Santángel, escribano […]. 
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důvodů zajímavý až od 12. října 1492, tedy ode dne, kdy se Španělé mohli poprvé setkat 

s domorodým obyvatelstvem a přejímat první slova do svého jazyka. V abecedním pořadí 

následují slova indiánského původu, která se mi podařilo v uvedeném písemném prameni 

dohledat. 

 

Aje je zahrnováno mezi slova pocházející z karibštiny137. Jedná se o druh rostliny z tropické či 

subtropické oblasti a v textu se nachází v následujících kontextech: 

[…] a nos traer pan que hazen de niames, a qu´ellos llaman ajes, qu´es muy blanco y bueno 

[…]. [zápis z 21. prosince, str. 139] 

[…] en espeçial cosas de comer, pan de ajes y gonça avellanada […]. [zápis z 21. prosince, 

str. 140] 

[…] y le dio colaçión de dos o tres maneras de ajes y con camarones […]. [zápis z 26. 

prosince, str. 152] 

[…] porque no traían ya de comer sino pan y vino y ajes de las Indias. [zápis z 25. ledna, str. 

181] 

 

Ají je slovo původem z taínštiny, znamená druh chilli papričky a zaznamenáno bylo ve 

variantách ají i axí:  

[…] también ay mucho axí, qu´es su pimienta, d´ella que vale más que pimienta, y toda la 

gente no come sin ella […]. [zápis z 15. ledna, str. 176] 

 

Cacique je další výpůjčka z jednoho z karibských jazyků, v češtině označení pro náčelníka, 

kasika. Moreno de Alba, Buesa Oliver a Enguita Utrilla uvedené slovo řadí mezi přejímky 

z taínštiny. Na druhou stranu Královská španělská akademie (RAE) uvádí, že pochází 

z karibštiny138. V Kolumbově deníku z první plavby se objevuje v následujících situacích: 

Vieron a uno que tuvo el Almirante por governador de aquella provinçia, que llamavan 

caçique […]. [zápis ze 17. prosince, str. 132] 

                                                           
137 RAE [online]. [cit. 2018-11-17]. Dostupné z: < http://dle.rae.es/?id=1MQ0QQ7|1MRnQt7|1MSy8zY>. 
Zároveň je třeba připomenout, že stejné slovo aje pochází i z nahuatlu, v tomto případě se však jedná o druh 
korýše (viz. kapitola 3.4.3. Výpůjčky z nativních jazyků) 
138 RAE [online]. [cit. 2018-11-17]. Dostupné z: < http://dle.rae.es/?id=6ZP63uo>  

http://dle.rae.es/?id=1MQ0QQ7|1MRnQt7|1MSy8zY
http://dle.rae.es/?id=6ZP63uo
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El caçique se levantó solo y con palabras que pareçían de amenazas los hizo bolver […]. Allí 

mostró mucho aquel caçique que se favorecía con el Almirante. [zápis ze 17. prosince, str. 

133] 

[…] y allí supo el Almirante que al rey llamavan en su lengua “caçique“. [zápis z 18. 

prosince, str. 136] 

[…] fuéronsé delante a hazer saber al caçique, qu´ellos llamaban allí. […] Finalmente el 

cacique vino a ellos y se ayuntaron en la plaça […]. […] trayéndoles a cuestas lo qu´el 

cacique y los otros les avían dado hasta las barcas […]. [Zápis z 23. prosince, str. 146] 

[…] y allí afirman que ay gran cantidad de oro y qu´el caçique trae las vanderas de oro de 

martillo […]. [zápis z 24. prosince, str. 147] 

[…] luego enbió el caçique allá una canoa […]. [zápis z 27. prosince, str. 155] 

Como el escudero se lo dixo, dio el caçique diz que a correr para el Almirante […]. [zápis 

z 28. prosince, str. 156] 

[…] diziendo al caçique que no oviese miedo […]. [zápis z 2. ledna, str. 159] 

 

Caníbal odpovídá českému kanibal, lidožrout. Slovo caníbal pochází z karibského caríbal, 

což bylo španělské označení pro obyvatele dané oblasti (Indiáni caribe). Španělé ho však 

začali používat k pojmenování všech Indiánů konzumujících lidské maso. V deníku z první 

plavby jsem termín dohledala v těchto případech: 

[…] que avía en ella gente que tenía un ojo en la frente, y otros que se llamavan caníbales, a 

quien mostravan tener gran miedo […]. [zápis z 23. listopadu, str. 103] 

[…] truxéronles ciertas flechas de los de Caniba o de los caníbales […]. Mostráronles dos 

hombres que les faltavan algunos pedaços de carne de su cuerpo y hiziéronles entender que 

los caníbales los avían comido a bocados […]. [zápis ze 17. prosince, str. 132] 

 

Canoa je první indigenismus, které zařadil Kolumbus do svého deníku a zároveň se jedná o 

první slovo indiánského původu, které se rozšířilo do španělštiny a posléze do dalších 

evropských jazyků (česky kánoe). Původem se slovo řadí do arawacké jazykové větve, 
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Královská španělská akademie (RAE) je konkrétnější a označuje ho jako výpůjčku z taínštiny. 

V uvedeném písemném prameni se vyskytuje velmi často: 

[…] con sus almadías, que son navetas de un madero adonde no llevan vela. (Estas son las 

canoas). [zápis z 26. října, str. 81] 

[…] que ay diez ríos grandes y que con sus canoas no la pueden cercar en XX días. Cuando 

iva a tierra con los navíos, salieron dos almadías o canoas, y como vieron que los marineros 

entravan en la barca y remaban para ir a ver el fondo del río para saber dónde avían de 

susrgir, huyeron las canoas. [zápis z 28. října, str. 83] 

[…] pensaron los indios que pudieran entrar los navíos como entrava<n> sus canoas. [zápis 

z 31. října, str. 86] 

[…] vinieron luego a los navíos más de diez y seis almadías o canoas […]. [zápis z 1. 

listopadu, str. 86] 

Vinieron en aquel día muchas almadías o canoas a los navíos […]. [zápis z 3. listopadu, str. 

88] 

[…] y allí halló una almadía o canoa, hecha de un madero tan grande como una fusta de 

doze bancos, muy hermosa […]. [zápis z 27. listopadu, str. 111] 

[…] y grandes riberas de agua; y çerca de una vieron una almadía o canoa de noventa y 

çinco palmos de langura de un solo madero, muy hermosa, y que en ella cabrían y 

navegarían çiento y çincuenta personas. [zápis ze 30. listopadu, str. 112] 

[…] en que vido cindo muy grandes almadías que los indios llaman canoas, como fustas, muy 

hermosas y labradas […]. […] y debaxo d´ella avía otra canoa hecha de un madero como las 

otras, como una fusta de diez y siete bancos, que era plazer ver las labores que tenía su 

hermosura. [zápis z 3. prosince, str. 114] 

Todos estos indios que venían con aquella india diz que venían en una canoa, qu´es su 

caravela en que navegan, de alguna parte, y cuando asomaron a la entrada del puerto y 

vieron los navíos, bolviéronse atrás y dexaron la canoa por allí […]. [zápis z 12. prosince, 

str. 125] 

[…] a medio golpho halló una canoa con un indio solo en ella, de que se maravillava el 

Almirante cómo se podía tener sobre el agua siendo el viento grande; hízolo meter en la nao 

a él y a su canoa […]. [zápis z 16. prosince, str. 129] 
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El indio fuése luego con su canoa a tierra […]. [zápis z 16. prosince, str. 130] 

En la tarde vino allí una canoa de la isla de la Tortuga con bien cuarenta hombres […], y 

algunos de la canoa y cuasi todos descendieron en tierra. […] después que ya todos con 

mucha obediencia se pusieron y enbarcaron en la canoa, él tomó una piedra […]. La canoa 

se fue luego, y dixeron al Almirante […]. [zápis ze 17. prosince, str. 133] 

[…] puesto que aquella noche, çerca de las diez oras, vinieron a la nao en una canoa ciertos 

indios a ver al Almirante […]. [zápis z 21. prosince, str. 139] 

[…] vinieron ciertas canoas con gente a rogar al Almirante, de parte[s] de un señor, que 

fuese a su pueblo, cuando de allí se partiese (canoa es una barca en que navegan y son 

d´ellas grandes y d´ellas pequeñas). [zápis z 21. prosince, str. 141] 

Los mensajeros del otro señor que avía venido a conbidar estaban aguardando con sus 

canoas, porque no se fuese sin ir a ver al señor. […] Después que se partían venían tras ellos 

a la nao canoas llenas d´ellos […]. [zápis z 21. prosince, str. 141] 

El señor de aquella tierra, que tenía un lugar cerca de allí, le enbió una grande canoa llena 

de gente […]. […] y vinieron con su canoa a bardo de la nao con su enbaxada. [zápis z 22. 

prosince, str. 143] 

Vinieron este día más de ciento y veinte canoas a los navíos, todas cargadas de gente […]. 

[zápis z 22. prosince, str. 144] 

[…] se levantan en sus canoas en pie y toman en las manos lo que traen […]. También cree 

que más de quinientos vinieron a la nao nadando por no tener canoas, y estava surta cerca 

de una legua de tierra. [zápis z 23. prosince, str. 145] 

Y como las canoas andan mucho de remos […]. [zápis z 23. prosince, str. 146] 

[…] enbió toda su gente de la villa con canoas muy grandes y muchas a descargar todo lo de 

la nao […]. [zápis z 25. prosince, str. 150] 

[…] cuantas canoas pudiesen cargar y descargar la nao […]. Vino otra canoa de otro lugar 

que traía ciertos pedaços de oro […] que aún no llega la canoa a bordo cuando llamavan 

[…]. Después de aver visto esto, y partiéndose estas canoas que eran de los otros lugares 

[…]. [zápis z 26. prosince, str. 151] 
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[…] luego enbió el caçique allá una canoa y en ella el Almirante un marinero, porque amava 

tanto al Almirante que era maravilla. [zápis z 27. prosince, str. 155] 

El rey de aquella tierra diz que avía enbiado muchas canoas por oro. Vino la canoa que fue a 

saber de la Pinta […]. […] y luego que los indios de la canoa le hablaron se las quitó […]. 

[zápis z 31. prosince, str. 158-159] 

[…] aunque aquel marinero qu´el Almirante enbió con la canoa a saber nuevas de la Pinta 

[…]. [zápis ze 4. ledna 1493, str. 162] 

[…] por las cuales enbió el rey Guacanagari la canoa, y el Almirante al marinero, y devía de 

ser ida, cuando la canoa llegó. […] estava cerca de tierra firme diez jornadas de canoa, que 

podía ser sesenta o setenta leguas […] [zápis z 6. ledna, str. 165] 

[…] porque diz que con sus canoas sin número andavan todas aquellas mares […]. [zápis 

z 16. ledna, str. 176] 

 

Cazabí pochází z arawackých jazyků a je to označení pro druh domorodého pokrmu. Ve 

vybraném písemném prameni jsem dohledala pouze jeden případ jeho použití: 

[…] y de su pan que llamavan caçabí […]. [zápis z 26. prosince, str. 152] 

 

Hamaca je slovo z taínštiny, v češtině je možné použít označení závěsné lůžko, případně 

hamak. Opět se v uvedeném textu nachází pouze jednou: 

[…] y redes en que dormían, que son hamacas. [zápis z 3. listopadu, str. 88] 

 

Nitaino je jiné označení pro náčelníka/kasika, jedná se o synonymum ke slovu cacique. 

Pravděpodobně pochází opět z taínštiny. V deníku z první plavby do Ameriky ho Kryštof 

Kolumbus použil pouze jednou: 

También dizen otro nombre por grande que llaman “nitaino“; no sabía si lo dezían por 

hidalgo o governador o juez. [zápis z 23. prosince, str. 146] 
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Tiburón (česky žralok) je podle Královské španělské akademie (RAE) slovo s nejasným 

původem. Etymologický slovník139 uvádí, že původ je sice nejasný, ale předpokládá se původ 

z karibštiny, nebo z jazykové rodiny tupí. Zaznamenala jsem opět pouze jeden výskyt: 

Mataron los marineros una tonina y un grandísimo tiburón, y diz que lo abían bien menester, 

poruqe no traían ya de comer […]. [zápis z 25. ledna, str. 181] 

 

Tuob, caona, noçay jsou různá domorodá slova označující zlato, což byla jedna z hlavních 

komodit, o které se Španělé v Novém světě zajímali. Ve slovníku Královské španělské 

akademii (RAE), ani v etymologickém slovníku se nevyskytují. Ve zkoumaném písemném 

prameni jsou použita velmi sporadicky: 

[…] porque supiesen que no buscava el Almirante salvo oro, a que ellos llaman “nucay“. 

[zápis z 1. listopadu, str. 86] 

Llamava al oro “tuob“ y no entendía por “caona“, como le llaman en la primera parte de la 

isla, ni por “noçay“, como lo nombravan en San Salvador y en las otras islas. Al alambre o a 

uno oro baxo llaman en la Española “tuob“. […] y que en ella ay muy mucho “tuob“, qu´es 

oro o alambre […]. También dixo de la isla de Goanin, adonde ay mucho “tuob“. [zápis 

z 11. ledna, str. 171-172] 

 

Kromě uvedených slov domorodého původu používá v textu Kryštof Kolumbus značné 

množství toponym. Některá z míst získala během conquisty nový název, jiná si zachovala 

původní označení. V Deníku z první Kolumbovy cesty jsem dohledala následující místní 

označení, která uvádím opět v abecedním pořadí: 

Caribata je označení pro provincii na ostrově Hispaniola140 

Cuba je domorodé označení pro ostrov Kuba, Kolumbus ho pojmenoval Juana 

                                                           
139 Etimología [online]. [cit. 2018-11-17]. Dostupné z: <http://etimologias.dechile.net/?tiburo.n>  Španělský 
originál: […] la palabra tiburón es de origen incierto, pero se sospecha que viene del caribe o del tupí. 

140 Po jednom exempláři se v textu uvádí označení i dalších provincií na ostrově Hispaniola: Guarionex, Macorix, 

Mayonic, Fuma, Çibao, Coroay [zápis z 29. prosince, str. 156]. 

http://etimologias.dechile.net/?tiburo.n
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Bofío, Bohío, Baneque a Bareque jsou původní označení pro ostrov Hispaniola, který 

Kolumbus pojmenoval La Isla Española a následně se vžilo pojmenování La Española či 

Española 

Guanahaní je domorodé označení pro ostrov, který Kolumbus pojmenoval San Salvador 

Samoet, uváděno i Saomete, Saometo či Samoeto je taínské označení pro ostrov, který 

Kolumbus přejmenoval na ostrov Isabela 

Vyjma toponym obsahuje text i vlastní jména caribe a Guacanagari. 

Caribe objevuje se i jako Caniba, Canima a jedná se o označení pro národ (Karibové). Jak již 

bylo vysvětleno výše, z tohoto označení vzniklo dříve jmenované caníbal. 

Guacanagari je jméno jednoho z indiánských náčelníků, se kterým se Kolumbus během 

objevné plavby setkal. 

 

Výskyt lexikálních výpůjček z indiánských jazyků v Deníku Kryštofa Kolumba je relativně 

vysoký a nejedná se tak o ojedinělý fenomén. Vzhledem k cílové destinaci Kolumbovy první 

plavby mají všechny dohledané příklady původ v některém z jazyků karibské oblasti. Jedná se 

především o přejímky z jazyků arawacké jazykové rodiny, např. cazabi (druh domorodého 

pokrmu), případně konkrétně z taínštiny, např. ají (druh chilli papričky), hamaca (závěsné 

lůžko, hamak). Další významně ovlivňující jazykovou rodinou regionu byla karibská 

jazyková větev, která z nalezených slov přinesla do španělštiny, např. aje (druh rostliny). Ne 

vždy je však původ lexikální výpůjčky stoprocentně prokazatelný a existují tak slova, jejichž 

zdroj je nejasný. Mnohdy se mohly vyskytovat ve více domorodých jazycích, které je 

vzájemně přejímaly již před příchodem Španělů do regionu. Týká se to uvedených cacique 

(náčelník, kasik) či tiburón (žralok). 

Nejčetnějšími lexikálními výpůjčkami jsou u Kryštofa Kolumba bezpochyby cacique (kasik) 

a canoa (kánoe). Díky četnosti jejich výskytu je jasně patrný posun v jejich začleňování do 

španělského textu. V prvních výskytech vidíme tendenci autora používat různé prostředky, 

jejichž prostřednictvím se stává nové slovo srozumitelné španělskému čtenáři. Kolumbus 

popisuje nové slovo ve španělštině, aby vystihnul charakteristické rysy líčeného předmětu: 

- […] con sus almadías, que son navetas de un madero adonde no llevan vela. (Estas son las 

canoas). [zápis z 26. října, str. 81] 



 

79 
 

- […] y grandes riberas de agua; y çerca de una vieron una almadía o canoa de noventa y 

çinco palmos de langura de un solo madero, muy hermosa, y que en ella cabrían y 

navegarían çiento y çincuenta personas. [zápis ze 30. listopadu, str. 112] 

Velmi častou pomůckou umožňující snadno pochopit význam nového slova je použití 

španělského ekvivalentu:  

- […] vinieron luego a los navíos más de diez y seis almadías o canoas […]. [zápis z 1. 

listopadu, str. 86] 

Případně se Kolumbus uchyluje k překladu nového slova do španělštiny: 

- Vieron a uno que tuvo el Almirante por governador de aquella provinçia, que llamavan 

caçique […]. [zápis ze 17. prosince, str. 132] 

- […] y allí supo el Almirante que al rey llamavan en su lengua „caçique“. [zápis z 18. 

prosince, str. 136] 

Z kontextu uvedeného u každého nalezeného lexikálního indigenismu je jasně viditelný posun 

ve schopnosti použití nativních slov. Kryštof Kolumbus nakonec upouští od duplikace slovní 

zásoby a již nemá potřebu používat španělský ekvivalent a zároveň neshledává nutným nadále 

vysvětlovat význam použitého slovo indiánského původu. Lexikální výpůjčky se postupně 

asimilují a stávají se plnohodnotnou součástí španělského jazyka: 

- […] y allí afirman que ay gran cantidad de oro y qu´el caçique trae las vanderas de 

oro de martillo […]. [zápis z 24. prosince, str. 147] 

- […] luego enbió el caçique allá una canoa […]. [zápis z 27. prosince, str. 155] 

- El rey de aquella tierra diz que avía enbiado muchas canoas por oro. Vino la canoa 

que fue a saber de la Pinta […]. […] y luego que los indios de la canoa le hablaron se 

las quitó […]. [zápis z 31. prosince, str. 158-159] 

 

4.3 Dopis Hernána Cortése 

Hernán Cortés je jeden z nejvýznamnějších španělských dobyvatelů. Narodil se v roce 1485 a 

již roku 1504 se dostal do Nového světa. Roku 1511 se podílel společně s Diegem 

Velázquezem na dobývání Kuby a následně byl pověřen výpravou na poloostrov Yucatán. 

Ačkoli byla výprava na poslední chvíli zakázána, Cortés neuposlechl a založením města 
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Veracruz svou expedici legalizoval. Od tamějších obyvatel získal informace o bohaté Aztécké 

říši, kterou se mu záhy podařilo rozvrátit.  

Ve svých dopisech popisuje své počínání v Novém světě. Jeho první dopis, na který se 

soustředila i má pozornost, je datován do roku 1519. Rukopis dopisu se nedochoval, 

k dispozici máme pouze přepis z 10. července 1519. Adresátem dopisu byla královna Jana I. 

Kastilská a její syn císař Karel V. a je v něm líčeno první španělské počínání na americké 

pevnině. Dopis obsahuje informace o americké flóře a fauně a objevuje se i popis lidských 

obětí. Hlavní zprávou je založení města Veracruz a ustanovení městské rady, která měla za 

úkol pověřit Cortése vedením dobyvačných výprav dále do vnitrozemí. V uvedeném textu 

jsem dohledala následující lexikální výpůjčky z domorodých jazyků: 

 

Cacique je označení pro indiánského náčelníka a vzhledem k charakteru textu se jedná o 

nejčastější lexikální výpůjčku: 

[…] que los caciques de aquella isla […]. [str. 10] 

[…] y dijeron que ellos querían ir a llamar a los caciques, que estaban la tierra adentro en 

los montes […] para que los dichos caciques viniesen seguros […]. […] y que hablasen a los 

caciques que topasen y les dijesen cómo él los estaba esparando […]. […] y le dijo que fuese 

a llamar a los caciques, porque él no había de partir […] y así, se partió con su carta para 

los dichos caciques […]. [str. 11] 

[…] no era otra cosa sino que los caciques y indios de aquella isla obedeciesen […]; y el 

dicho cacique respondió que era contento […]; había hablado a aquel cacique señor de la 

isla […]. […] había cautivos en el Yucatán en poder de ciertos caciques, los cuales se habían 

perdido en una carabela […]. [str. 12] 

[…] que sabían quién era el cacique con quien los dichos españoles estaban […]. [str. 13] 

[…] y los caciques quedaron muy contentos y alegres […]. […] como el capitán respondiese 

a los caciques de la dicha isla […]. [str. 15] 

[…] vinieron a hora de vísperas dos indios de parte de los caciques, y trujeron ciertas joyas 

de oro […]. [str. 18] 

[…] envió con ellos sus cartas a los caciques, diciéndoles que si quisiesen venir […]; y que 

aquellos caciques les rogaban que los perdonase y que no les hiciese más daño […]. [str. 20] 
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[…] llamasen a dicho cacique o caciques que allí hubiese para que le viniesen a hablar […]; 

les dió para los caciques dos camisas […]; se fueron con estas joyas a los dichos caciques 

[…]; vino un cacique con ellos de aquel pueblo […]; cacique fué muy contento y alegre […]; 

vino el dicho cacique, como había quedado […]; el dicho cacique y vuelto a su casa […]; 

aquel cacique había traído […]; que el dicho cacique había dado […]. [str. 22-23] 

[…] porque por un cacique que Diego Velázquez les da hacen todo lo que él quiere […]. [str. 

33] 

 

Canoa (kánoe) je další přejímkou, která se z karibské oblasti dostala společně s dobyvateli do 

pevninské části amerického kontinentu: 

[…] y entraron veinte indios en una canoa, y vinieron muy recatados […]. [str. 7] 

[…] supo de tres indios que se tomaron en una canoa en la mar […]. [str. 10] 

[…] y proveyó luego noc ciertos indios en una canoa, los cuales le habían dicho […]; pero 

que les rogaba que trabajasen de se soltar y huir en algunas canoas […]. [str. 13] 

[…] y otro día a mediodía vieron una canoa a la vela havia la dicha isla […]. [str. 14] 

[…] vinieron a nosotros ciertos indios en una canoa, y trujeron ciertas gallinas […]. [str. 17] 

 

Cuy znamená v českém překladu morče a jedná se o lexikální výpůjčku z kečujštiny: 

[…] y los mantenimientos que tienen es maíz y algunos cuyes, como los de las otras islas 

[…]. [str. 28] 

 

Maíz je přejímka z taínštiny, v češtině kukuřice. V uvedeném písemném prameni se objevuje 

v následujících případech: 

[…] y trujeron ciertas gallinas y un poco de maíz que habría para comer hombres en una 

comida […]. [str. 17] 

La tierra es muy buena y muy abondosa de comida, así de maíz como de fruta, pescado y 

otras cosas que ellos comen. [str. 21] 

[…] y los mantenimientos que tienen es maíz y algunos cuyes […]. [str. 28] 
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Yuca je další výpůjčkou z taínštiny, etymologický slovník nabízí i variantu původu slova od 

názvu poloostrova Yucatán, kde mayští indiáni pravděpodobně jako první maniok pěstovali. 

V prvním dopise Hernána Cortése se objevuje jeden případ výskytu: 

[…] y los mantenimientos que tienen es maíz y algunos cuyes, como los de las otras islas, y 

potu yuca así como la que comen en la isla de Cuba […]. [str. 28] 

 

Kromě výše uvedených výpůjček z domorodých jazyků se objevují i toponyma:  

Campoche je název území dnešního mexického státu Campeche na poloostrově Yucatán 

původně osídleno mayskými kmeny. „Označení pochází pravděpodobně z původního názvu 

mayského městského státu, který se zde nacházel“.141 

Cozumel je mexický ostrov, jehož označení pochází z mayských jazyků. 

Jamaica je označení pocházející původně z taínštiny 

Yucatán název poloostrova pocházející z mayského jazyka142  

 

Hernán Cortés ve zkoumaném dopise používá výpůjčky z domorodých jazyků. Tyto lexikální 

přejímky pocházejí z jazyků karibské oblasti. Jedná se opět primárně o jazyky arawacké 

jazykové rodiny (canoa, kánoe), případně konkrétně čínštinu, např. maíz (kukuřice), yuca 

(maniok), zároveň se objevují slova z karibské jazykové větve (cacique, kasik). Setkáváme se 

opět s problémem určit přesný původ daných slov, např. cacique (kasik). Pokračující 

používání slov pocházejících z jazyků karibské oblasti svědčí na jedné straně o zkušenosti 

dobyvatelů, kteří se mnohdy účastnili výprav na karibské ostrovy a následně pokračovali 

v expedicích na americký kontinent, kam si s sebou přinášeli i novou slovní zásobu a 

rozšiřovali ji tak do dalších oblastí. Na druhé straně je jasně patrná životaschopnost 

jednotlivých domorodých slov, která se plně implementovala do přijímacího jazyka a stala 

                                                           
141 Původ ověřen v etimologickém slovníku [online]. [cit. 2018-11-17]. Dostupné z: 
<http://etimologias.dechile.net/?Campeche/> Španělský originál: Sobre la origen del nombre Campeche se han 
propuesto varias interpretaciones, pero la más aceptada dice que procede del nombre de un pueblo fundado 
hacia el siglo III d.C., llamado Ah-Kim-Pech, que en lenguaje maya se traduce como „lugar de serpientes y 
garrapatas“. 
142 Označení Yucatán pravděpodobně vzniklo nedorozuměním mezi Mayi a španělskými dobyvateli, kteří se jich 
ptali na jméno území. Mayové jim však nerozumněli a odpovídali jim uh yu ka t'ann či ma'anaatik ka t'ann, což 
znamená „nerozumím“.  

http://etimologias.dechile.net/?Campeche/
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jeho nepostradatelnou součástí. Dobyvatelé již neměli potřebu hledat nová slova z dalších 

nativních jazyků pro předměty/fenomény, které již pojmenovali na karibských ostrovech, 

např. canoa (kánoe), cacique (kasik). Následně i další generace evropských dobyvatelů začala 

používat slova karibského původu, ačkoli se karibské fáze dobývání amerického kontinentu 

nemuseli vůbec účastnit. 

Vedle přejímek z karibských jazyků se v uvedeném písemném prameni objevují toponyma 

pocházející z mayských jazyků (Campoche, Cozumel, Yucatán). Tento posun k lexikálním 

výpůjčkám z dalších nativních jazyků kopíruje vývoj conquisty kontinentu. Španělští 

dobyvatelé z karibských ostrovů pronikali na pevninu a setkávali se s dalšími nativními 

obyvateli oblastí, od kterých přejímali nová slova, která se implementovala do evropského 

jazyka stejně úspěšně jako v první fázi dobývání Ameriky. 

Z výše uvedených případů je patrný nejčastější výskyt lexikálních výpůjček cacique (kasik) a 

canoa (kánoe). Z kontextů, ve kterých se slova vyskytují, je viditelné, že Cortés nepoužívá 

žádný z prostředků umožňujících zpřístupnění nových slov španělským mluvčím. Je tedy 

očividné, že během relativně krátké doby (1492-1519) došlo k plné asimilaci lexikálních 

výpůjček z karibských jazyků do španělštiny:  

- […] no era otra cosa sino que los caciques y indios de aquella isla obedeciesen […]; 

y el dicho cacique respondió que era contento […]; había hablado a aquel cacique 

señor de la isla […]. […] había cautivos en el Yucatán en poder de ciertos caciques, 

los cuales se habían perdido en una carabela […]. [str. 12] 

- […] y los mantenimientos que tienen es maíz y algunos cuyes, como los de las otras 

islas, y potu yuca así como la que comen en la isla de Cuba […]. [str. 28] 

 

4.4 Srovnání lexikálních výpůjček u K. Kolumba a H. Cortése 

Kolumbův lodní deník vznikl během jeho první plavby do Ameriky mezi lety 1492 a 1493. 

Cortésův dopis byl napsán v období postupující conquisty amerického kontinentu v roce 

1519. Cílem obou písemných pramenů bylo informovat evropský dvůr o objevené a dobývané 

zemi. Kryštof Kolumbus do svého deníku jako první španělský autor vnášel indiánský 

element. Jelikož se jedná o první písemný pramen s lexikálními výpůjčkami z nativních 

jazyků, je zde patrný vývoj jejich používání. V počáteční fázi bylo nutné domorodá slova 

popisující novou realitu přeložit nebo jinak dovysvětlit evropskému čtenáři. Kolumbus tak 

vysvětluje význam nových slov ve španělštině, překládá je, nebo používá španělská 
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synonyma. Je však patrný postupný posun v rámci deníku z první plavby, kdy se následně 

domorodá slova přirozeně včlení do španělského jazyka a autor je používá bez jakýchkoli 

dovysvětlujících prostředků. Na druhou stranu Hernán Cortés ve svém díle vynechává fázi, ve 

které by nová slova překládal do španělštiny, nebo používal jiné pomůcky pro pochopení 

významu nativních výpůjček. Je tak velmi dobře patrné, že během několika málo let se tyto 

přejímky plně přizpůsobily přijímacímu jazyku a přestaly působit jako do španělštiny 

nepatřící element. 

V obou písemných pramenech je možné dohledat lexikální výpůjčky z jazyků karibské 

oblasti. U Hernána Cortése se navíc objevují i první výpůjčky z dalších nativních jazyků 

Latinské Ameriky (mayské jazyky, kečujština). Tento posun odpovídá i vývoji conquisty, 

během níž docházelo k expedicím na pevninu a následně i do vnitrozemí amerického 

kontinentu. Cortés měl tak možnost začlenit prvky i z dalších původních jazyků, avšak 

používá primárně již známá slova z karibských jazyků. K přejímání nové slovní zásoby 

dochází pouze v případě setkání se s novým předmětem/fenoménem. Ve srovnání 

s Kolumbem se Cortés často uchyluje k používání nesprávného označení určitého předmětu, 

plodiny. Namísto užití nového slova z domorodého jazyka preferuje známé španělské slovo, 

které však vystihuje pouze předmět podobný, známy z Evropy, nikoli totožný. Objevují se tak 

označení jako ciervo (jelen), gamo (daněk), lobos (vlk), zorro (liška), perdiz (koroptev), 

paloma (holub), tórtola (hrdlička), mezquita (mešita) apod., která však neodpovídají americké 

realitě. 

Co se týká používání toponym, setkáváme se u Kolumba často s původními domorodými 

názvy ostrovů (Cuba, Bohío, Guanahaní, Samoet). Naopak Cortés v případě karibských 

ostrovů již výlučně používá španělská jména, která jim dali evropští kolonizátoři (mnohdy 

samotný Kolumbus), např. isla Fernandina. V případě nově objevovaných regionů preferuje 

Cortés domorodá označení (Campoche, Cozumel, Jamaica, Yucatán).  
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5 Závěr 

Tato diplomová práce se zabývala otázkami komunikace Španělů a Indiánů v Latinské 

Americe po roce 1492. V její první části jsem shrnula historický kontext oblasti. Soustředila 

jsem se na činnost Španělů v zámoří. V první řadě jsem charakterizovala předpoklady 

zámořských objevů a následně jsem se věnovala všem čtyřem plavbám Kryštofa Kolumba na 

americký kontinent. Z hlediska komunikace je důležité sledovat lokality, kam se Kolumbus 

dostal, a s jakými skupinami původního obyvatelstva se mohl setkat. Dále jsem sledovala 

kroky španělských conquistadorů ve Střední Americe. V tomto ohledu vynikl Hernán Cortés, 

který si úspěšně podmanil Aztéckou říši. Kromě prvního setkání Španělů s Indiány v karibské 

oblasti byly pro komunikaci důležité střety s dominantními domorodými kulturami 

kontinentu. Mezi ně řadíme aztéckou, inckou a mayskou kulturu, k jejichž podrobení došlo 

velmi brzy po objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem. 

Podrobením dominantních kultur kontinentu byla ukončena hlavní fáze objevování a 

dobývání Latinské Ameriky. Conquista probíhala dále v marginálních oblastech, nedocházelo 

již však k tak intenzivnímu jazykovému kontaktu Španělů s nativním obyvatelstvem. 

Společně s kolonizací Nového světa se zajímal španělský dvůr o správu území. Zakládány 

byly různé instituce ve Španělsku, jejichž úkolem bylo řídit život v koloniích. První z nich 

byla Casa de la Contratación de las Indias (1503), následovaly další úřady: Real y Supremo 

Consejo de Indias (1524), Juzgado de Indias (1535), Consulado de Sevilla (1543). Vedle 

administrativní správy se španělský král snažil mít pod kontrolou jazykovou politiku 

v Americe. Problematika jazykové politiky dvora otvírá druhou část práce pojednávající o 

komunikaci mezi Španěly a Indiány během conquisty. 

Vzhledem k jazykové roztříštěnosti kontinentu existovala jasná tendence španělského dvora 

ovlivňovat jazykový vývoj v kolonii za účelem co nejefektivnější nejen kolonizace, ale i 

kristianizace. V počátečním období docházelo k  povýšování španělštiny nad domorodé 

jazyky. Postupem času se však ukázalo jako výhodné, využít indiánské jazyky ke kolonizaci, 

a znalost alespoň některého z původních jazyků byla pro misionáře nepostradatelná. Na 

jednotlivé indiánské jazyky jsem se soustředila v podkapitole následující za Jazykovou 

politikou dvora. Pro skupinu prvních z nich jsem použila označení lenguas generales. Jedná 

se o jazyky dominantních indiánských skupin, které Španělé využívali ke komunikaci 

s původním obyvatelstvem. Vlivem působení Španělů v oblasti docházelo k postupnému 

rozšiřování lenguas generales na úkol jiných lokálních jazyků. Do této skupiny řadíme 

nahuatl, kečujštinu, aimarštinu, guaraní a mayské jazyky. 
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Zároveň jsem se rozhodla nativní jazyky rozdělit geograficky s důrazem na ty, jež měly 

největší vliv na španělštinu. Vznikly tak čtyři kategorie – jazyky karibské oblasti, jazyky 

Mexika a Střední Ameriky, jazyky andské oblasti, další jazyky Jižní Ameriky. V každé z této 

skupin jsem se soustředila na jazyky, které byly nejvíce v kontaktu s evropskými kolonizátory 

a měly tak největší vliv na vzájemnou komunikaci.  

S ohledem na častou neznalost lokálních jazyků docházelo k využívání mimojazykových 

prostředků. Jedním z nástrojů využívaných Španěly k navázání prvního kontaktu 

s domorodým obyvatelstvem byla výměna různých předmětů. Současně byl kladem důraz na 

komunikace prostřednictvím různých posunků, gest, řeči těla. V tomto případě ovšem 

docházelo i k nedorozuměním, jelikož jasně interpretovaná gesta ve španělštině, byla chápána 

odlišně v indiánských jazycích. Vedle posunků a gest hráli důležitou roli i tlumočníci. Jejich 

důležitost si uvědomoval už Kryštof Kolumbus při první plavbě do Ameriky. Významnou roli 

hráli nejen jako prostředníci při komunikaci, ale také jako průvodci a znalci místních 

kulturních a sociálních odlišností. Stejně jako v případě posunků a gest i zde mohlo docházet 

k nepřesnostem překladu ze strany tlumočníka, ať již úmyslnému či nikoli. 

Ve třetí části jsem se zabývala vlivem komunikace Španělů a Indiánů na slovní zásobu 

španělského jazyka, jelikož jejich vzájemná interakce měla vliv na jazykové změny 

v jednotlivých jazycích. V úvodu kapitoly jsem z teoretického hlediska vysvětlila termíny 

diglosie, bilingvismus, substrát, adstrát. Zároveň jsem charakterizovala vnitřní a vnější příčiny 

jazykových změn v rámci jazyka. V případě komunikace Španělů a Indiánů během conquisty 

byly zásadní vnější příčiny, konkrétně vliv jiného jazyka a změny ve společnosti. Setkání 

odlišných kulturních skupin hovořících rozdílnými jazyky sehrálo významnou roli při 

změnách uvnitř všech zúčastněných jazyků. Mluvčí reagovali na potřebu pojmenovat nové 

skutečnosti a tím došlo k přejímání slovní zásoby z domorodých jazyků. Ačkoli komunikace 

s Indiány přinesla do španělštiny jisté změny, jednalo se pouze o změny ve slovní zásobě. 

Následující část třetí kapitoly pojednává o různých způsobech rozšiřování slovní zásoby se 

zaměřením na španělštinu. Existují různé způsoby obohacování slovní zásoby jazyka. Ve 

španělštině se jedná o odvozování, skládání a neologismy. Mezi neologismy řadíme lexikální 

výpůjčky, jež jsou právě výsledkem kontaktu s jiným jazykem. Lexikální přejímky se objevují 

v situacích, kdy nastane potřeba mluvčích pojmenovat nové věci, jevy, nebo z potřeby 

nahradit dosavadní výrazy prostředkem přesnějším. Konkrétně lexikální amerikanismy 

pojmenovávaly zejména americkou floru, faunu, přírodní jevy, zvyky, indiánskou společnost 

apod. Jednalo se o oblasti, kde vznikla nutnost najít nový název pro americký prvek. Pro 

přesun nových slov z indiánských jazyků do španělštiny bylo v počáteční fázi nutné popsat 
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nové slovo ve španělštině, využít jeho známých ekvivalentů. Postupně docházelo k jeho 

inkorporaci do běžné slovní zásoby a slovo již nebylo nutné překládat, dovysvětlovat jeho 

význam. Slova používaná k běžné komunikaci se snadno inkorporovala do slovní zásoby 

přijímacího jazyka a došlo k jejich plné asimilaci. Další z výpůjček se zachovaly pouze 

v americké španělštině, nebo jen regionálně. Rozdíl mezi lexikem evropské a americké 

španělštiny je zde jasně zřetelný. 

V důsledku komunikace Španělů s Indiány docházelo od prvních okamžiků conquisty 

k ovlivňování lexika nejen španělštiny. V závěru třetí kapitoly jsem shrnula domorodé jazyky 

s největším vlivem na slovní zásobu španělštiny. U každého jazyka jsem uvedla konkrétní 

příklady lexikálních amerikanismů. Rozdělila jsem je podle původu a kategorií a uvedla jejich 

překlad do češtiny. 

V závěrečné části diplomové práce jsem se soustředila na první indigenismy ve španělsky 

psané literatuře. Charakterizovala jsem autory a typ literatury, který vznikal v první fázi 

conquisty. Následně jsem vybrala dvě díla (Kryštof Kolumbus: Lodní deník a Hernán Cortés: 

Dopis), v nichž jsem dohledala výskyt lexikálních amerikanismů. V první řadě mě zajímal 

původ nalezených amerikanismů, četnost jejich výskytu a způsob, jakým je autor 

implementoval do španělského textu. Zároveň jsem sledovala i vývoj stylu použití v rámci 

vybraného textu. Výsledky jsem porovnala u obou autorů. Dominantní část výpůjček u obou 

autorů pocházela z jazyků karibské oblasti. V díle Hernána Cortése se navíc objevily první 

výpůjčky z jazyků pevninské Ameriky, což odpovídá vývoji conquisty kontinentu. Rozdílné 

bylo používání prostředků umožňujících pochopení významu nového slova (popis, definice, 

vysvětlení, koordince, překlad). Zatímco Kryštof Kolumbus ve velké většině používal a 

upouštěl od nich postupně v rámci Lodního deníku, u Cortése jsem nenarazila na jediný 

případ. Předpokládám, že slova byla používána v komunikaci na denní bázi, k jejich 

inkorporaci do španělského jazyka došlo velmi rychle a nebylo již nutné jejich význam více 

vysvětlovat. Dalším významným rozdílem mezi Kolumbem a Cortésem byl v používání 

toponym. 

Z diplomové práce je patrné, jak probíhaly první pokusy o komunikaci Španělů a Indiánů 

v období conquisty Ameriky. Současně je viditelný vliv nativních jazyků ve španělštině a 

přizpůsobení se španělské slovní zásoby Novému světu. Ačkoli se jedná o téma přelomu 

patnáctého a šestnáctého století, problém komunikace, porozumění jiným jazykům, kulturám 

a náboženstvím je aktuální v každé době. 
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6 Resumen 

El tema de mi tesis es la Comunicación entre españoles e indios durante la conquista de 

América. En mi tesis de licenciatura me dediqué al origen del vocabulario español y 

portugués. Ahora me concentro en la lengua española y los préstamos léxicos de lenguas 

indígenas. Además, el trabajo caracteriza la comunicación entre españoles e indios en el 

continente americano después de su descubrimiento en 1492. 

En el primer capítulo introduzco el contexto histórico-cultural del área. El período clave es el 

momento del descubrimiento y primera etapa de la conquista española del continente 

americano. En primer lugar, describo las presuposiciones de los viajes de descubrimientos. En 

segundo lugar, caracterizo el descubrimiento de América por Cristóbal Colón y sus viajes. A 

continuación, me intereso en la conquista del continente americano, el avance de los 

conquistadores españoles y la caída de las culturas indígenas nucleares (Imperio azteca, 

Imperio incaico, Cultura maya). La descripción de la historia de los acontecimientos 

históricos termina a mediados del siglo XVI, aunque el proceso de conquista y colonización 

españolas del continente aún no fue terminado. 

El segundo capítulo resume la comunicación entre españoles e indios durante la conquista de 

América. Para empezar me dedico a la política lingüística de la corte española. Describo 

cómo se cambió la opinión del rey español en cuestiones de política lingüística en las 

colonias, y cuáles eran los idiomas preferidos en los distintos períodos de la conquista. 

Posteriormente, me ocupo de la diversidad lingüística del continente. Estoy tratando de las 

lenguas nativas, que eran los medios de comunicación más frecuentes. Hablo de las lenguas 

generales y también divido las lenguas nativas geográficamente. Por falta de conocimientos 

de lengua común, los españoles utilizaron medios no lingüísticos para comunicarse con la 

población nativa. Se comunicaban entre sí mediante señas y gestos. El papel importante 

tuvieron también los intérpretes que además funcionaron como guías e mediadores de la 

cultura indígena. 

Siguiente capítulo trata de la influencia de la comunicación en el vocabulario español. 

Primero defino los términos teoréticos relevantes para el tema (sustrato, adstrato, bilingüismo, 

americanismo, niveles de adaptación, etc.). Resumo brevemente los principios básicos del 

desarrollo lingüístico y presento las principales causas de los cambios dentro de una lengua. 

Al mismo tiempo, me intereso en métodos de enriquecer el vocabulario del lenguaje en 

general. Presento ejemplos específicos del español y la mayor parte está dedicada a los 

préstamos léxicos. También explico el concepto de americanismo. 
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Al final del capítulo, me dedico a los idiomas nativos americanos. Explico cómo se 

incorporaron las palabras a otra lengua y cuáles fueron los circuitos léxicos más importantes 

en la comunicación. Finalmente, presento ejemplos concretos de americanismos léxicos en 

español con traducción al checo. 

La parte final de la tesis se ocupa de los primeros indigenismos en la literatura española. Por 

este motivo he elegido obras de diferentes géneros literarios (Diario de a bordo de Cristóbal 

Colón y Cartas de relación de Hernán Cortés) y busco allí americanismos léxicos, analizo su 

frecuencia de ocurrencia, estilo de uso y el cambio en su integración al español. También 

hago la comparación del uso en los textos de los dos autores. 

El objetivo del siguiente trabajo es mostrar que aunque la comunicación entre europeos e 

indios fue muy complicada, rápidamente se produjeron primeros intentos de adaptar el 

español a la realidad nueva. El resultado de este trabajo es el resumen de los medios de 

comunicación que permiten la interacción de dos culturas absolutamente diferentes desde el 

momento de su primer encuentro en 1492. Se destacan los americanismos léxicos en español 

y su penetración de las lenguas nativas al español. 

Aunque pueda parecer que el tema de comunicación entre españoles e indios durante la 

conquista de América no es actual, no es verdad. El problema de la comunicación, el 

malentendido y la ignorancia de otras culturas es un tema que encontramos cada día. La 

incapacidad de comprender otros idiomas, culturas y religiones ha traído dificultades en la 

coexistencia de diferentes naciones. 
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América. Madrid: Editorial MAPFRE, 1992. ISBN 8471004488.. 

FONTANELLA DE WEINBERG, María Beatriz. El español de América. Madrid: Editorial 
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8 Přílohy: 

Mapa I: Kolumbovy plavby do Ameriky 

Zdroj: [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: 

<https://cs.wikipedia.org/wiki/Kry%C5%A1tof_Kolumbus#/media/File:Viajes_de_colon_cs.svg> 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kry%C5%A1tof_Kolumbus#/media/File:Viajes_de_colon_cs.svg


 

93 
 

Mapa II: Rozdělení vlivu bulou Inter Caetera (1493) a smlouvou z Tordesillas (1494) 

 

Zdroj: [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Inter_caetera#/media/File:S%C3%BCdamerika1650.png> 
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Mapa III: Vymírání původních latinskoamerických jazyků, situace před a po conquistě: 

 Zdroj: [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné z:  

< http://adockrill.blogspot.com/2012/05/latin-america-indigenous-culture-maps.html> 
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Mapa IV: rozšíření nativních jazyků v karibské oblasti 

 

Zdroj: [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné z:  

< https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-Caribbean-with-the-major-Taino-populations-

Grouard-2005a-from-Atlas-Mondial_fig3_265550769> 
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Mapa V: Aztécká říše v roce 1519 

 

Zdroj: [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: 

<https://cs.wikipedia.org/wiki/Azt%C3%A9ck%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e#/media/File:

Aztec_Empire_c_1519.png> 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Azt%C3%A9ck%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e#/media/File:Aztec_Empire_c_1519.png
https://cs.wikipedia.org/wiki/Azt%C3%A9ck%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e#/media/File:Aztec_Empire_c_1519.png


 

97 
 

Mapa VI: Mayská civilizace 

 

Zdroj: [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: 

< https://en.wikipedia.org/wiki/Maya_civilization#/media/File:Mayamap.png> 
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Mapa VII: Incká říše 

Zdroj: [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: 

<https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolonizace_Ji%C5%BEn%C3%AD_Ameriky#/media/File:Expansion_

Imperio_Inca-1-.JPG> 
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