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ÚVOD 

 

Americká španielčina sa za posledných sto rokov stala významným, ale i pútavým 

predmetom jazykového bádania. Svojou rozmanitosťou a veľkým množstvom dialektov 

predstavuje nesmiernu výzvu v oblasti lingvistiky. Aj napriek neustálemu zhromažďovaniu 

informácii a snahe utriediť nadobudnuté vedomosti, zostáva naďalej veľa otázok bez jasných 

odpovedí, teórii bez jednoznačných dôkazov a celý rad protikladných názorov.  

V našej téme, pojednávajúcej o vplyve natívnych jazykov na americkú španielčinu 

bude preto neľahké dopracovať sa k uceleným a všeobecne platným poznatkom a z nich 

vyplývajúcim záverom. Je to téma rozsiahla, miestami hmlistá a nejednotná, v rámci ktorej sa 

budeme snažiť o čo najväčšiu objektívnosť, ale aj o pútavé čítanie, ktoré poteší a snáď aj 

prinesie nové, zaujímavé podnety. 

Obsah tejto práce sa dá  rozdeliť na tri hlavné časti. V prvej sa pozrieme na historický 

vývoj Latinskej Ameriky zameriavajúc sa na proces hispanizácie v koloniálnom období.  

Dozvieme sa, ako sa s príchodom Španielov vyrovnali miestne indiánske civilizácie, do akej 

miery sa im podarilo začleniť do novovzniknutej spoločnosti a prispôsobiť sa jej novým 

pravidlám. 

Druhá časť bude venovaná hlavnej téme - vplyvu indiánskych jazykov na španielčinu 

a okolnosti s tým súvisiace: vzájomné kultúrno-lingvistické vzťahy a z toho vyplývajúci 

bilingvizmus, rodinné usporiadanie – postavenie matky, interlingua, atď.  

V poslednej, tretej časti sa zameriame na jednotlivé dialekty americkej španielčiny, 

ktorých vývoj bol významnejšie ovplyvnený domorodými jazykmi a to z hľadiska 

fonetického, syntaktického, morfologického a samozrejme lexiky. Vzhľadom na rozsiahlosť 

územia Latinskej Ameriky a  množstvo roztrúsených dialektov, musíme vybrať len to 

najzaujímavejšie a najprínosnejšie pre našu tému.  Zameriame sa preto na oblasti, kde dodnes 

prežívajú indiánske jazyky nahuatl, kečuánčina, guaraní, aymara a mayské jazyky a kde ich 

vplyv na španielčinu je evidentný. Oblasti budeme popisovať oddelene a to v nasledujúcom 

abecednom poradí: Andská oblasť, Argentína, Bolívia, Ekvádor, Mexiko, Nikaragua, 

Paraguaj a Peru.   
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Skôr ako sa pustíme do prvej kapitoly, pozrime sa na rozmiestnenie vyššie 

spomínaných domorodých jazykov na mapke zachytávajúcej lingvistickú situáciu začiatkom 

XXI.storočia. 

 

Oblasti najrozšírenejších 
indiánskych jazykov v súčasnej 
Latinskej Amerike: 
 
     Nahuatl  
 
     Mayské jazyky  
 
     Kečuánčina  
 
     Aymara 
 
     Mapuche 
 
     Guaraní  
 

 

 

 

 

Podľa mapky vidíme, že jazyk nahuatl má najsilnejšie postavenie vo vnútrozemí 

Mexika, odkiaľ sa v minulosti postupne rozšíril pozdĺž tichomorského pobrežia Strednej 

Ameriky až po Kostariku. Intenzita jeho vplyvu je čoraz menšia vzhľadom na zväčšujúcu sa 

vzdialenosť od Mexika a postupné prenikanie iných domorodých výrazov. V oblasti Strednej 

Ameriky nájdeme mayské jazyky a to najmä na polostrove Yucatán a v celej Guatemale. 

Kečuánčina, rozšírená v Ekvádore, Peru a časti Bolívie, sa mala v minulosti, pôsobením 

španielskych misionárov, rozširovať smerom na sever, dosiahla však len po južnú časť 

Kolumbie. Keď sa presunieme smerom na juh, kečuánčina začína prenikať do oblasti jazyka 

aymara (juh Peru a západná časť Bolívie). Mapuche/araucano v oblasti Chile ovplyvnil 

španielčinu len v malej miere a to v podobe ojedinelých lexikálnych výrazov. Nakoniec sa 

dostávame ku guaraní,  jazyku, ktorý v Paraguaji a susedných oblastiach Argentíny a Bolívie 

bez pochýb zohral dôležitú úlohu pri utváraní španielčiny do podoby, v akej ju poznáme dnes. 
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Guaraní sa rozšíril do ostatných oblastí Río de la Plata už len v podstatne ohraničenej miere. 

Spomeňme ešte oblasť Karibiku, kde bolo pred príchodom dobyvateľov pestré jazykové 

zastúpenie, napríklad: arahuaco, taíno, či siboney. Tieto jayzky sú však dnes už minulosťou 

z dôvodu náhleho tragického zániku domorodého obyvateľstva v tejto oblasti. 
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1. HISPANIZÁCIA AMERIKY 

1.1. Historické súvislosti 

 

Na počiatku bolo objavenie Ameriky -Nového sveta-  nevídanej výzvy pre španielsku 

korunu a jej záujmy. Nasledovala dlhé stáročia trvajúca conquista, inými slovami dobývanie, 

a to nielen silou zbraní, ale aj prostredníctvom šírenia kresťanstva a nového jazyka. Pre nás sú 

zaujímavé udalosti týkajúce sa práve jazykovej otázky: šírenie španielčiny medzi indiánskym 

obyvateľstvom a okolnosti, ktoré tomuto zámeru prospievali alebo ho naopak 

spomaľovali. V neposlednom rade sa pokúsime zistiť, ako dopadla snaha presadiť španielčinu 

na úkor natívnych jazykov.      

V priebehu XV. storočia, v čase dobyvateľských výprav, mali conquistadori problémy 

dohovoriť sa s pôvodným obyvateľstvom Ameriky. Túto situáciu vyriešili násilným 

odchytávaním Indiánov, ktorí im mali slúžiť či už ako tlmočníci alebo ako sprostredkovatelia. 

Počas svojich štyroch výprav jednal Krištof Kolumbus podobne. V roku 1526 bolo vydané 

oficiálne kráľovské nariadenie, ktoré dovoľovalo brať Indiánov do zajatia za účelom 

tlmočenia. Indián-tlmočník sa tak stal prvým, hoci nedobrovoľným,  krokom k obojstrannému 

zbližovaniu sa. Postupom času sa vzájomné spolunažívanie upevňovalo a jazyková bariéra sa 

začala zmenšovať. Dopomohli k tomu tri základné faktory: šírenie kresťanskej viery, 

pracovné prostredie a najmä miešanie rás (el mesitzaje). 

 Conquista so sebou priniesla neodvratnú skutočnosť – hispanizáciu: “La lengua es 

compañera de Imperio”1 inými slovami, jazyk šiel ruka v ruke s rozvojom a expanziou 

impéria a hispanizácia bola vlastne prirodzeným dôsledkom conquisty. Hispanizovať 

ovládnuté územia prostredníctvom politických, ekonomických a právnych inštitúcii by bolo 

znamenalo roky námahy bez neistého výsledku v budúcnosti.  

Nezabúdajme na fakt, že jeden z primárnych cieľov conquisty bol náboženský: obrátiť 

domorodých obyvateľov na kresťanskú vieru. Bolo treba konať uvážene a bezodkladne, nebol 

čas spoliehať sa na dlhodobý generačný proces. Conquista ako taká mala v prvom rade slúžiť 

viere. Prvý kontakt so spiritualistickými rituálmi miestnych Indiánov vyvolal v  Španieloch 

značný otras: sošky naháňajúce hrôzu, “démonické” chrámy, krvavé obety, polygamia, 

rituálne tance, sodomia, kanibalizmus, atď. Mali pocit, že sa ocitli na pokraji pekla: “Era esa 

                                                           
1
 “Jazyk je spoločníkom Impéria” 
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tierra un traslado de infierno”2. Hernán Cortés hodlal nadobro vyplieniť indiánske božstvá 

a modly za účelom nastoliť kresťanskú vieru, zatiaľ čo Fray Bartolomé de Olmedo3 

usmerňoval doslova na každom kroku jeho nerozvážne jednanie: “No es justo que por fuerza 

les hagamos cristianos”4. V každom prípade išli conquista a kristianizácia ruka v ruke už od 

samého začiatku. 

Misionári vedeli, že násilná hispanizácia nemôže skončiť uspokojivo. Vyžadovalo 

veľa trpezlivosti, aby sa tento zámer prirodzene, postupom času, naplnil. Bolo nutné priblížiť 

sa k Indiánom vysoko v horách, naučiť sa ich reč, aby aj oni mohli byť oboznánemí s 

kresťanským učením. Misionári viedli kázne, spovede, ale aj pravidelnú výučbu 

v domorodých jazykoch, zasväcujúc tak Indiánov krok za krokom viere v Boha. Na to, aby sa 

stali Jeho nasledovníkmi nebolo nutné  hovoriť po španielsky.  

Povedané dnešnými slovami, cirkev je otvoreným nadnárodným spoločenstvom s 

dávnou tradíciou štúdia jazykov a v XVI. storočí to platilo dvojnásobne. Rehoľné rády 

františkánov, dominikánov a augustínov vyvíjali značné úsilie v ich zdokonaľovaní sa. 

Neskôr sa pridali jezuiti a ďalšie kresťanské spoločenstvá. Už vtedy bolo zrejmé, že ovládanie 

reči Indiánov je hlavným predpokladom k získaniu ich dôvery a nových poznatkov o ich 

živote a tajuplných zvykoch.  Predovšetkým mal však jazyk slúžiť k  šíreniu evanjelii a slova 

Božieho.  

Väčšina rehoľníkov na misii v Novom Španielsku (Nueva España) sa venovala štúdiu 

nahuatlu; boli aj takí, čo sa učili menej rozšírené jazyky ako napríklad: mixteco, zapoteco, 

huactéčtinu (huasteco), otomí (patriaci do skupiny oto-mangueských jazykov), totonaco 

(totonacké jazyky), atď. Chodníčkov, ktoré viedli k postupnému miešaniu španielčiny 

s indiánskymi jazykmi, bolo niekoľko. Medziiným k tomu napomohli aj potomkovia 

náčelníkov a kmeňových príslušníkov, ktorí sa učili španielčinu v obydliach kolonizátorov.  

K šíreniu slova Božieho vo veľkej miere prispelo aj vynájdenie kníhtlače. V Mexiku 

ju po prvýkrát predstavil brat Juan de Zumárraga v roku 1539. Naopak, jednou z najväčších 

prekážok bola nesmierna jazyková rôznorodosť. Nezostávalo nič iné, ako stanoviť jeden, 

ktorý by slúžil ako lingua franca. V rozhodovaní sa medzi nie veľmi rozšírenou španielčinou 

conquistadorov a väčšinovým nahuatlom niekdajšej Aztéckej ríše, vyšiel víťazne práve 

                                                           
2
 “Tá zem bola stelesnením pekla” 

3
 člen Rádu milosrdných bratov, žil v rokoch 1481-1524. Sprevádzal H.Cortésa pri jeho dobyvateľských 

výpravách. 
4
 “Nie je správne, aby sme z nich spravili kresťanov násilím” 
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nahuatl: “Somos muy pocos para enseñar la lengua de Castilla a indios. Ellos no quieren hablalla. 

Mejor sería hacer general la mexicana, que es harto general y le tienen afición, y en ella hay escrito 

doctrina y sermones y arte y vocabulario.” 5 

 Misionári sa podujali na úlohu šíriť tento  “univerzálny jazyk” s takým zápalom, že už 

v roku 15836 sa nahuatlom hovorilo na území počnúc od Zacatecasu (Mexiko) až po 

Nikaraguu. V priebehu XVI. a XVII. storočia vznikli literárne diela písané v nahuatli, 

používajúce španielsku abecedu, ktorá nahradila pôvodnú piktografickú. Paradoxne tak tento 

jazyk dosiahol pod španielskou nadvládou väščí rozmach, než v čase veľkej slávy Aztéckeho 

impéria. Niečo podobné sa dá povedať aj o ďalšom významnom jazyku južných oblastí, 

kečuánčine, ktorá dokonca potlačila vplyv aymara vo svoj prospech.  

Je treba zdôrazniť, že hlavnou cieľovou skupinou španielskych misionárov boli 

potomkovia indiánskych vládcov a vysoko postavených rodín. Týmto sa dostávalo 

intenzívneho kresťanského vzdelania, aby mohli v budúcnosti sami šíriť vieru. V Novom 

Španielsku bola v roku 1536 založená škola Santa Cruz de Tlateloco s úvodným počtom 60 

žiakov, všetci urodzeného indiánskeho pôvodu. V rýchlo rozrastajúcom sa Cuzcu bola krátko 

po jeho obsadení založená slávna škola San Francisco de Borja, takisto pre urodzených 

indiánskych potomkov. 

V spomínaných školách nemohla, okrem iného, chýbať latinčina, ktorá mala dodávať 

vyššiu dôveryhodnosť hlásaniu princípov kresťanstva. Našli sa však aj takí, čo presadzovali 

domorodé jazyky ako prostriedok kristianizácie, ako napríklad Pedro de Quiroga7 alebo 

limský arcibiskup Svätý Toribio de Mogrovejo. Mnohí Indiáni sa vo veľmi krátkom čase bez 

problémov začlenili do hispánskej kultúry, pričom sa väčšina z nich stále dorozumievala len 

svojím rodným jazykom. Niektorí kňazi zostávali na pochybách, či je možné docieliť, aby si 

Indiáni španielčinu nadobro osvojili. Treba vziať do úvahy, že zastúpenie misionárov v 

juhoamerických kolóniách bolo nepatrné oproti obrovskému počtu Indiánov, ktorým do 

veľkej miery pripadala výuka španielčiny ako zbytočné bremeno.  

Indiáni mali vybudované svoje vlastné usadlosti, kde ich misionári učili základným 

princípom kresťanstva a kde sa cítili bezpečne. Mohli tam nadobudnúť vedomosti z oblasti 

                                                           
5
 “Je nás veľmi málo na to, aby sme Indiánov učili jazyk Kastílie. Nechcú ním hovoriť. Lepšie by bolo, aby sa 

zovšeobecnil ten mexický, ktorý je dosť rozšírený a [Indiáni] sú mu oddaní a navyše je v ňom písaná doktrína, 
kázne, knihy a slovníky...”  Dopis brata Juana de Mansilly, hlavného komisára Guatemaly, určený Jeho 
Veličenstvu zo dňa 8. septembra 1551 (Collección Muñoz, zväzok 86, s.54)  
6
 celkovo sa odhaduje, že v XVI.storočí hovorilo nahuatlom 2-5 miliónov Indiánov. 

7
 misionár pôsobiaci v Peru 
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poľnohospodárstva, remesiel a dostávalo sa im aj zdravotnej starostlivosti. Neznalosť 

španielčiny sa však zvyšovala, rovnako s ňou rástla i vzájomná bariéra, ktorá sa stávala čoraz 

neprekonateľnejšou. Potrebu šíriť španielčinu v amerických kolóniách si uvedomoval aj 

kráľovský dvor. Dňa 7. Júna 1550 napísal Karol V. v liste miestokráľovi Nového Španielska: 

Como una de las principales cosas que Nos deseamos para el bien de esa tierra es la salvación 

e instrucción y conversión a nuestra Santa Fe Católica de los naturales della [...] y así, tratando de los 

medios que para este fin se podrían tener, ha parecido que uno de ellos y el más principal sería dar 

orden cómo a esas gentes se les enseñase nuestra lengua castellana.8 

Pokus o nastolenie španielčiny ako hlavného jazyka nebol spočiatku úspešný. 

Jednoznačne ho odmietli najmä jezuiti v oblasti dnešného Paraguaja, ktorí obhajovali 

zachovanie pôvodného guaraní. Ďalším z opatrení, ktoré malo zvýšiť záujem o španielčinu 

bolo nariadenie, podľa ktorého nemohol zastávať funkciu starostu žiaden Indián bez znalosti 

španielčiny. Škôl, kde sa vyučovala, nebolo veľa a navyše mladí Indiáni mimo školy 

komunikovali s rodičmi a príbuznými svojím materinským jazykom a rýchlo zabúdali 

nadobudnuté vedomosti. Vidíme, že aj napriek vynaloženému úsiliu prebiehala hispanizácia 

Nového Španielska zdĺhavo a nerovnomerne, rovnako ako tomu bolo takmer vo všetkých 

amerických kolóniách počas conquisty. Problémy, ktoré vzišli z tejto situácie pretrvávajú 

dodnes napr. na náhorných plošinách v Mexiku a Strednej Amerike, v Peru, Ekvádore 

a Bolívii.  

S príchodom  XVIII. storočia a s nástupom Bourbonovcov na španielsky trón, nastali 

reformy doma i v zámorí. Španielsky jazyk a jeho výuka zažívali obrodenie, ktoré sa prejavilo 

aj na americkej pôde. Situácia sa vyostrila v roku 1767, keď bolo z Ameriky vyhnaných 

približne 3000 jezuitov. Dá sa to považovať za prvý zásadný krok namierený proti 

indiánskym jazykom, keďže to boli práve jezuitské školy, v ktorých sa nimi vyučovalo 

a kázalo. Ostatné súkromné školy riadené cirkevnými alebo svetskými hodnostármi 

narodenými v Španielsku prevzali takmer absolútnu kontrolu nad vzdelávaním a platilo v 

nich, že lingvistické tvary zaužívané v Španielsku (konkrétne v Kastílii) boli uprednostňované 

pred tými “americkými”. 

Ubehli takmer tri storočia od príchodu prvých Španielov do Nového sveta, keď bol 

v Amerike po prvýkrát vyhlásený povinný monoligvizmus. Išlo o nariadenie vydané v roku 

                                                           
8
  “Jednou z hlavných vecí, ktorú si želáme pre dobro tej zeme [Ameriky], je jej spása, vzdelávanie a obrátenie 

jej domorodého obyvateľstva  na našu  Svätú kresťanskú vieru a čo sa týka prostriedkov k naplneniu tohto cieľa, 
zdá sa, že jeden z nich a zároveň ten najpodstatnejší je nariadenie, aby týchto ľudí učili náš španielsky jazyk.” 
Úryvok z: Moreno de Alba, José. El español en América. México: Fondo de cultura económica, 1988, s. 54.  
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1770 španielskym absolutistickým panovníkom Karolom III.: “Para que de una vez se llegue 

a conseguir  el que se extingan los diferentes idiomas  de que se usa en los mismos dominios 

y sólo se hable el castellano.”9 

 

Ani toto nariadenie, tak ako mnohé predošlé, neskončilo žiadaným úspechom. 

V oblasti Antíl bola hispanizácia pomerne rýchla, dalo by sa povedať, že až príliš. Netrvalo 

dlho a pôvodní obyvatelia Karibských ostrovov takmer úplne vymreli následkom radikálnych 

sociálnych zmien a narušenia ich pôvodnej infraštruktúry zo strany kolonizátorov. Inými 

slovami, hispanizácia so sebou priniesla nielen zánik antilských Indiánov, ale aj značnej časti 

pôvodného obyvateľstva pozdĺž amerického pobrežia a vnútrozemia.  

 

V priebehu XIX.storočia začali americké územia postupne získavať nezávislosť, 

pričom veľký podiel novovzniknutých republík predstavovali okrajové sídla a vidiek, kde 

španielčinu vôbec nepoznali. Skutočnosť, ktorá mala od čias conquisty ďalekosiahly a 

najintenzívnejší vplyv na hispanizáciu Ameriky bolo miešanie rás (el mestizaje). Boli to práve 

mestici, ktorí zohrávali rozhodujúcu úlohu ako tlmočníci a našli sa aj takí, čo sa s nadšením 

venovali lingvistike a štúdiu gramatiky.  

 

1.2. Pôvod kolonizátrov 

 

Keď sa po prvýkrát objavila otázka spojená s regionálnym pôvodom Španielov na 

americkej pôde, bol rozsah dostupných informácii len veľmi obmedzený. Autori sa preto 

nechávali viesť vlastnou intuíciou a dobovými príbehmi. Dnes, vďaka rozsiahlemu bádaniu 

odborníkov ako Wagner, Henríquez Ureña, Alonso, Gruber, Boyd-Bowman a mnohých 

ďalších, máme dostatočné množstvo informácii a príručiek, ktoré nám  poskytujú 

uspokojujúce odpovede. Je to určite téma veľmi rozsiahla, ktorá by mohla predstavovať 

samostatnú vedeckú prácu. My do nej len zoširoka nahliadneme, aby sme príliš neodbočili od 

ústrednej myšlienky. Pôvod španielskych kolonizátorov a prisťahovalcov je pre nás 

zaujímavý z lingvistického hľadiska, lebo práve ich dialekty položili základy dnešnej 

americkej španielčiny.       

Prvú vlnu imigrácie tvorili z veľkej väčšiny prisťahovalci pôvodom z Andalúzie 

a Kastílie, ktorí prebrali vládu nad španielskymi sídlami v čase koloniálnej éry. Keďže 

                                                           
9
 “aby sa už konečne docielilo, že rozličné jazyky v kolóniach zaniknú a bude sa hovoriť len po španielsky”. 
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andalúzsky dialekt je predovšetkým variantom kastílčiny, je prirodzené, že aj americká 

španielčina nadobudla andalúzsko-kastílsky odtieň. Po tom, ako boli založené prvé mestá 

a začalo sa pravidelné obchodovanie so Španielskom, bola komunikácia 

medzi hispanoamerickými a andalúzskymi prístavmi natoľko intenzívna, že prevážila 

ktorýkoľvek iný jazykový alebo kultúrny vplyv zo strany Španielska. S nárastom pašeráctva, 

zameraného na obchod s otrokmi, začali prichádzať do úzkeho lingvistického kontaktu s 

juhom Španielska aj viaceré pobrežné  oblasti Ameriky, medzi inými: Venezuela, Kolumbia, 

Santiago de Cuba a mnohé ďalšie v Strednej Amerike. 

Naopak, z demografického hľadiska  nepredstavovali Andalúzania zásadnú sféru 

vplyvu; sústredení boli väčšinou v pobrežných oblastiach. Prvé dobyvateľské výpravy tvorili 

prevažne Kastílci a Extremadurčania - spomeňme zopár zvučných mien: Cortés, Valdivia, 

Pizarro, Pedro de Mendoza, Hernán de Soto, Coronado, Ponce de León a mnoho ďalších. Do 

zámoria sa však nemohol vydať len tak hocikto. Boli stanovené prísne pravidlá, podľa 

ktorých nesmeli vycestovať cudzinci, moslimovia, židia ani cigáni. Tí, čo povolenie dostali 

museli byť rodení Španieli kresťanského vyznania a dobrých mravov.  

Väčšina španielskych prisťahovalcov pochádzala z prostých pomerov nižšej 

spoločenskej triedy; 80% z nich patrilo k ľudovej vrstve; boli medzi nimi: námorníci, 

remeselníci, robotníci, atď. Zvyšných 20% predstavovali chudobní šľachtici a stredná vrstva: 

pisári, lekári, duchovní, atď. Tieto vlny imigrantov prinášajú so sebou regionálne dialekty, 

ktoré sa ako prvé začali utvárať do podoby “kreolskej” španielčiny. 

 

1.3.  Kolonizácia 

 

Jedná sa o proces expanzie, započatý koncom XV. a pretrvávajúci až do konca XVIII. 

storočia. Conquista v pravom slova zmysle -t.j. pričlenenie prevažnej časti amerického 

územia k španielskej korune, ovládnutie najvyspelejších indiánskych civilizácii a položenie 

základov koloniálnej spoločnosti- prebiehala v prvej polovici XVI.storočia. Dobývanie 

Nového sveta tak môžeme rozdeliť na tri základné obdobia: 

a) počiatky, conquista Antíl (1502 – 1519) 

b) stredná etapa, conquista pevniny (1519 – 1550) 

c) neskorá etapa, dobývanie vnútrozemia (od 1550)   

 Minimálne dve stáročia bola kolonizácia Nového sveta plánovaná v Kastílii, 

schvaľovaná v Andalúzii a realizovaná za pomoci Kanárskych ostrovov. Administratívne 
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záležitosti, týkajúce sa amerických kolónii mal na starosti Consejo de Indias, tzv. Rada pre 

Západoindické krajiny10 v Madride. Budúci kolonizátori museli požiadať o priepustku v Casa 

de Contratación11 v Seville a čakať minimálne rok, kým mohli vyplávať v ústrety ďalekej 

Amerike. Sevillský konzulát, zastúpený predovšetkým miestnymi obchodníkmi, dlhodobo 

predstavoval monopol v obchodovaní so zámorím. Sevillský prístav  nebol jediný, čo v tom 

čase prosperoval. Zaoceánske výpravy vynášali aj iným prímorským mestám Andalúzie ako 

napríklad: Cádiz, Sanlúcar či Huelva. Lode boli naložené hromadnými zásobami a na svojej 

ceste sa zastavovali na Kanárskych ostrovoch odkiaľ, potom ako prešli technickou kontrolou, 

pokračovali do amerických prístavov. Tých veľa nebolo, čo prospievalo kráľovskému 

obchodnému monopolu. V Mexiku, Strednej Amerike, Peru a Bolívii sa ťažili drahé kovy, 

zatiaľ čo sa z ostatných území vyvážali do Španielska koreniny, farby, kože, vosk a iné 

prírodné produkty. Lode naopak dovážali do Nového sveta výrobky každodennej potreby, 

domáce produkty a po založení prvých väčších usadlostí sa zvýšil dopyt aj po prepychových 

a módnych doplnkoch. 

 

 Južná Amerika ponúkala bohatstvo nesmiernej hodnoty, ktoré sa na Pyrenejský 

polostrov vyvážalo najprv z prístavu Nombre de Dios v Paname, no kvôli neustálym 

pirátskym nájazdom sa vývoz presídlil do Portobela. Budovali sa pevnosti v 

oblastiach Cartagena de Indias, Veracruz, San Juan, Santo Domingo, Acapulco a La Habana. 

Prístavy vznikali na pobreží Venezuely a Kolumbie, napríklad Santa Marta, Riohacha, 

Cumaná, Maracaibo a La Guaira, žiaden z nich sa však nevyrovnal tomu v Cartagene. La 

Habana sa stala hlavným bodom pre dopĺňanie zásob na spiatočnej ceste do Španielska, zatiaľ 

čo ostatné karibské prístavy nenávratne strácali svoje kedysi významné postavenie. 

 

 

 

 

                                                           
10

 Západná India – historický pojem používaný pre oblasť západnej hemisféry. Španieli ho zaviedli v dobe, keď 
sa podľa Kolumbovej predstavy doplavili do Indie na jej ostrovy plavbou západným smerom. Aj napriek tomu, 
že niektorí moreplavci a zemepisci už na počiatku 16.storočia spochybňovali Kolumbov názor a hovorili 
o Novom svete, v Španielsku sa termín Západná India  používal až do 18.storočia. Z: Opatrný, Jozef. Amerika 
v proměnách staletí. Praha: Libri, 1998, s. 821-822.  
11

 Tzv. Kontratačný dom; inštitúcia založená španielskou korunou pre dohľad nad obchodom s americkými 
kolóniami. Úrad vznikol v roku 1503. (Ibid., s. 97) 
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2. UTVÁRANIE AMERICKEJ ŠPANIELČINY 

 

Prvý verbálny kontakt nadviazali Španieli s obyvateľmi Ameriky už v roku 1492, 

počas prvej Kolumbovej výpravy. Existujú záznamy o tom, ako conquistadori narazili na 

doposiaľ nepoznanú flóru, faunu, národy, kultúru, prírodné podmienky a samozrejme na nové 

termíny, ktoré toto všetko označovali. Pochopiteľne, pocítili potrebu vzájomne sa 

dorozumievať a naučiť sa tieto nové výrazy. Už v Kolumbovom denníku sa objavuje viac ako 

tucet indiánskych slov karibského pôvodu: canoa12, nuçay, hamaca, caníbal, ager, cacique, 

nitaino, caribe, ají 13 (v preklade: kanoe, zlato, hamak, kanibal, rastlina, náčelník, urodzený 

človek, obyvateľ karibskej oblasti, paprika). Novoprichádzajúci kolonizátori a cestovatelia 

rozšírili tieto slová po celej Latinskej Amerike a s mnohými z nich sa stretneme dodnes 

v Strednej a Južnej Amerike, ale aj v Španielsku14. Spisovatelia ako Bernal Díaz de Castillo, 

Inca Garcilaso de la Vega i sám Kolumbus predstavili tieto termíny španielskej verejnosti, u 

ktorej zanedlho získali prestíž a začali sa bežne používať, až sa stali oficiálnou súčasťou 

jazyka. Cervantes, Lope de Vega a Quevedo predstavujú len zlomok z celkového počtu 

spisovateľov, ktorí šírili tieto “amerikanizmy” prostredníctvom svojich diel. 

 

V Amerike prichádzali Španieli do každodenného kontaktu s indiánskymi jazykmi. 

Bolo nutné osvojovať si stále nové výrazy označujúce dovtedy nepoznanú realitu, ktorá ich 

obklopovala. Odrazom tohoto jazykového miešania sú aj hispanoamerické toponimá; veľmi 

častou kombináciou bolo spájanie mena niektorého zo španielskych svätých s indiánskym 

toponymom: Santa Fe de Bogotá, San Francisco de Quito, San Miguel de Tucumán, atď.  

 

Americká španielčina je veľmi rozmanitá a nájdeme v nej gramatické javy 

nezaznamenané v Španielsku. Z hľadiska výslovnosti a syntaxe predstavuje americká 

španielčina systematické inovácie, ktoré nemožno vysvetliť len ako dôsledok lingvistických 

zmien alebo výpožičkami zo susedných dialektov. Predovšetkým tam, kde malo domorodé 

obyvateľstvo dlhodobo demografickú a etnickú prevahu je logické predpokladať, že niektoré 

jej osobité znaky sú výsledkom práve ich vplyvu.  

                                                           
12

 Slovo canoa bolo prvým “amerikanizmom” začleneným do španielčiny. Roku 1493 ho Nebrija zahrnul do 
svojho diela Diccionario castellano. 
13

 Moreno de Alba, José. El español de América. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.           
14

 Nielen španielčina, ale aj iné európske jazyky prebrali indiánske výrazy, slovenčinu nevynímajúc: hamak 
(hamaca), kanoe (canoa), čokoláda (chocolate), etc. 



26 
 

Henríquez Ureña15 rozdelil celú americkú španielčinu do dialektových zón, ktorých 

základom sú prevládajúce jazykové substráty: nahuatl, arawak, kečuánčina, mapuche 

a guaraní. Toto delenie má isté nedostatky, z ktorých najzávažnejším je jeho demografická 

nepresnosť. V oblastiach definovaných H. Ureñom príliš kontrastujú existujúce rozdiely 

medzi regionálnymi variantmi španielčiny a jej väčšinovým štandardom. Vo Venezuele, 

Argentíne, Uruguaji a Chile boli nepriateľské inidánske osady kedysi presťahované ďaleko od 

španielskych sídiel, čo spôsobilo vzájomnú jazykovú izoláciu; vo veľkej časti 

Kolumbie, Kostariky, na pobreží Peru a Ekvádoru udržiavali kolonizátori len obmedzený 

kontakt s domorodým obyvateľstvom. Toto predstavuje značný kontrast s Paraguajom, 

Mexikom a andskými krajinami, kde dodnes prežívajú indiánske jazyky bok po boku so 

španielčinou.  

 

2.1. Kultúrno-lingvistická situácia 

 

 V priebehu XVI. storočia (zvykne sa považovať za obdobie utvárania americkej 

španielčiny), ale aj v neskoršej etape, bol pomer Indiánov a Európanov niekoľko sto ku 

jednej, no nie vždy bola conquista naklonená myšlienke šíriť domorodé jazykové substráty. K 

tomu, aby indiánska reč natrvalo ovplyvnila španielčinu, boli potrebné určité priaznivé 

faktory, ktoré však často absentovali. Spôsob, akým prenikali domorodé slová do španielčiny, 

bol v podstate jednoduchý. Stačilo, aby sa kolonista opýtal niektorého z Indiánov na názov 

nepoznaného objektu. Táto jazyková zručnosť oboch jednotlivcov však ešte neznamenala 

vyšší stupeň komunikácie. Kolumbus sa naučil niektoré výrazy (aj keď nie vždy správne) 

prostredníctvom gest a neskôr za pomoci miestnych tlmočníkov, ktorých znalosť španielčiny 

bola často len elementárna. Indiáni, ktorí vedeli plynule po španielsky, často učili kolonistov 

jednotlivé frázy a slová bez toho, aby ich materinský jazyk nejakým spôsobom zasahoval do 

španielčiny. Naopak tí, čo hovorili španielsky len príležitostne alebo ju mali ako svoj druhý 

jazyk, používali vo vetných schémach fonológiu, morfológiu a syntax svojej rodnej reči. Dnes 

by sme na tento jav narazili v indiánskych osadách v povodí Amazonky, v Andách 

a Mezoamerike, pričom v minulosti existoval takmer vo všetkých koloniálnych osídleniach. 

Dokonca ani v prípadoch každodennej komunikácie medzi robotníkmi a ich nadriadenými, 

                                                           
15

 Henríquez Ureña, Pedro. „Observaciones sobre el español de América”. Revista  de Filología Española, 1921, 
VIII, s. 357-90.  
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ako aj medzi vidiečanmi a kňazom, španielčina nikdy neprekročila úroveň neotesaného 

pidžinu16.  

Táto “pidžinizovaná” španielčina sa uplatňovala v rámci indiánskych komunít 

a spočiatku takmer vôbec nezasahovala do španielčiny kolonizátorov. K tomu, aby sa tak 

stalo, bola potrebná istá sociolingvistická zmena, kde by sa tento jazykový substrát postupne 

stal materinským jazykom a osvojil si nové lingvistické prvky. 

V oblasti, akou je andský región, kde kontakt s Indiánmi pretrvával dlhší čas, si 

miestne kmene postupne osvojili španielčinu ako svoju materinskú reč bez toho, aby sa vzdali 

svojho domorodého jazyka. Riešením sa preto stal bilingvizmus.  

V koloniálnej Amerike sa španielčina nepoužívala len na dorozumievanie sa 

s Európanmi, ale tiež medzi členmi rovnakej indiánskej komunity. Mestici predstavovali 

akýsi spojovací článok medzi týmito dvoma kultúrami, uľahčovali vzájomnú komunikáciu 

a zároveň sa podieľali na vzniku stabilného jazykového substrátu. Kultúrne a rasové hranice 

spôsobili, že španielčina sa síce stala materinský jazykom, avšak len v rámci uzavretých 

indiánskych spoločenstiev a málokedy mala čistú a plynulú podobu. Bolo to dané aj tým, že 

do kontaktu s jej európskym variantom prichádzali zväčša len v periférnych oblastiach.  

Situácia nebola ružová. “Indiánska” španielčina a jej prívrženci narazili na značné 

prekážky už v úvodných snahách prekročiť prah koloniálnej administratívy. Zároveň sa začala 

formovať spoločenská trieda mesticov, ktorí mali pred sebou celú škálu socioekonomických 

možností, zatiaľ čo pôvodní obyvatelia boli o tieto výhody ukrátení. Výsledkom bolo 

postupné upevňovanie vzájomných vzťahov medzi mesticmi a Španielmi. Keď sa začalo 

rasové miešanie ponímanať na základe rozsahu ekonomickej moci, nie rasy, pridružovalo sa 

k mestickej komunite čoraz viac Indiánov. Vytvorilo sa akési sociolingvistické spektrum, 

ktorého krajné póly boli stále ešte “beloch“ a “Indián“, pričom väčšina využívala pri 

komunikácii jazykový substrát. Inými slovami, nastalo lingvistické premiešanie indiánskych 

jazykov a španielčiny.  

Existuje viacero faktorov, ktoré môžu spôsobiť, že sa pôvodne okrajový domorodý 

sociolekt španielčiny stane oficiálnym dialektom. Jednou zo základných podmienok je 

prerušenie sociolingvistického vývoja v určitom regióne alebo spoločenský otras, čo spôsobí, 

                                                           
16

 Pidžin je súhrnný názov pre dorozumievacie jazyky, ktorých slovná zásoba i gramatika je založená na 

minimálne dvoch jazykoch. Vznikajú predovšetkým pri kontakte etník obchodujúcich spolu alebo pri kontakte s 

kolonizátormi. 
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že nadobudnú prestíž okrajové dialekty nižších sociálnych vrstiev. Spôsob reči Iberského 

polostrova, kedysi v Amerike obdivovaný a imitovaný, začal na počiatku XIX. storočia 

postupne strácať vážnosť. Čoraz silnejúcejšie nacionalistické cítenie nabádalo k používaniu 

pôvodných kreolských výrazov. Podobný priebeh mala revolúcia v Bolívii v roku 1952. Hoci 

sa nepodarilo úplne zbaviť európskej vládnej aristokracie a jej španielskych noriem, 

domorodé sociolekty aspoň čiastočne prenikli do najvyšších politických sfér, vzdelávacieho 

systému, zdrojov komunikácie a obchodu. Výsledkom kubánskej revolúcie z roku 1959 bola, 

okrem iného, aj jazyková zmena: afektovaná európska španielčina byrokratických kruhov 

dostala omnoho “kubánskejšiu” tvár. Obdobný výsledok zaznamenala aj sandinistická 

revolúcia v Nikarague, ktorá nabrala plnú silu v roku 1979 a jej pozostatky vnímame dodnes 

najmä v politickom a literárnom prejave. V koloniálnom období nemožno hovoriť 

o revolúciach v pravom slova zmysle, avšak pravdou zostáva, že vtedajšie národnostné hnutia 

často dosiahli podobné výsledky a to najmä z kultúrno-lingvistického hľadiska.  

 

2.2. Rola ženy – matky 

 

Pozícia domorodých žien ako manželiek španielskych dobyvateľov, domácich slúžok 

a vychovávateliek detí európskeho pôvodu, predstavuje ďalší krok k rozširovaniu 

“indiánskej” španielčiny. Kolonizátori boli väčšinou muži a svojim počtom vysoko 

prevyšovali zastúpenie európskych žien, najmä v oblastiach dlhodobých vojenských 

konfliktov. Výsledkom tohoto rasového nepomeru boli etnicky zmiešané manželstvá, kde sa 

Indiánka, so základnou znalosťou španielčiny, stáva jazykovým modelom pre svoje 

“španielske” deti. Zaujímavým príkladom je Paraguaj, kde sa v rámci koloniálnych rodín 

rozšíril bilingvizmus, pozorovateľný obzvlášť medzi mesticmi dovolávajúcimi sa svojich 

“európskych” koreňov. Typickú paraguajskú rodinu tvoril španielsky otec a matka hovoriaca 

jazykom guaraní, čo vysvetľuje fakt, že Paraguajci ho dodnes uprednostňujú v súkromí, 

dôverných situáciách a rodinnom kruhu. Navyše mnoho Španielov malo deti s viacerými 

ženami, ktoré ich potom samy vychovávali; vyrástla tak nová generácia, u ktorej bol guaraní 

dominantným jazykom. Príklad z Paraguaja sa môže zdať na prvý pohľad zveličený, avšak 

takýto prototyp rodiny je zdokumentovaný aj v mnohých ďalších oblastiach koloniálnej 

Ameriky. Deti, ku ktorým sa ich otcovia oficiálne prihlásili, čo sa stávalo pomerne bežne, 

musela následne vziať na vedomie aj španielska vláda a cirkev. Začalo sa im hovoriť kreoli. 

Postupne sa utvárali priaznivé podmienky k tomu, aby sa španielčina s prvkami indiánskych 

jazykov stala materinskou rečou populácie s vyšším ekonomickým a sociálnym postavením. 
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Dokonca aj v prípadoch, kedy nedošlo k zmiešaným manželstvám medzi Španielmi 

a Indiánkami, mali veľký vplyv na utváranie jazykových noriem domorodé slúžky a pestúnky. 

Bolo zvykom, že len tie najbohatšie rodiny zverili svoje deti do rúk pestúnok, čo však stačilo 

k postupnému pretváraniu španielskeho jazyka. Keď to vynásobíme mierou lingvistického 

vplyvu zmiešaných manželstiev, vzniká pomerne účinný model, podľa ktorého môže 

domorodý jazykový substrát ovplyvniť značnú časť populácie bez toho, aby k tomu bol nutný 

zásadný prevrat v spoločnosti alebo výrazná demografická prevaha.  
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3. LINGVISTICKÁ SITUÁCIA V JEDNOTLIVÝCH 

OBLASTIACH 

 

3.1. Interlingua 17  

 

  Už v prvej fáze kolonizácie zaznamenávame písomné dokumenty s rôznymi 

svedectvami -aj keď nie vždy presnými- o snahe Indiánov zblížiť sa so Španielmi a ich 

jazykom. Väčšina týchto dobových dokumentov bola napísaná Európanmi a plynie z nich 

pohŕdavý postoj voči indiánskym kultúram, ktoré považovali za menejcenné. Ich problémy 

s výukou španielčiny pripisovali nízkej inteligencii. Výsledkom snahy dorozumieť sa, bola 

tzv. interlingua, t.j. akási lingvistická zmes domorodých jazykov a španielčiny. Dodnes 

nájdeme v Latinskej Amerike prípady, kedy obyvateľstvo z bilingválneho prostredia používa 

gramatické formy zásadne odlišné od tých, ktoré sú charakterisktické pre jednojazyčné 

oblasti.  Mnohé regióny v Paraguaji, Mexiku, Guatemale a vysokohorských územiach Ánd 

obývajú Indiáni, ktorí sú síce bilingválni, avšak ich hovorená španielčina je nesúvislá 

a vyznačuje sa odlišnými syntaktickými a fonologickými konštrukciami.  

Často sa stretávame s názormi, že inidiánske jazyky natrvalo ovplyvnili výslovnosť 

španielčiny v regiónoch Latinskej Ameriky. Takéto teórie vznikli z dvoch protichodných 

názorov. Na základe prvého z nich sú regionálne dialekty výsledkom vyčlenenia spoločných 

fonologických znakov španielčiny a domorodých jazykov. Zvuky, fonologické kombinácie a 

jazykové opozície, ktoré nemali svoj ekvivalent v danom domorodom jazyku, boli 

neutralizované alebo nadobro odstránené. Oproti tejto teórii stojí tvrdenie, že Indiáni mali 

veľké problémy s výslovnosťou niektorých španielskych hlások a výsledkom ich úsilia sa v 

niektorých miestnych španielskych dialektoch zachovali, zatiaľčo v iných došlo k ich 

eliminácii. Žiadna z týchto dvoch teórii nevylučuje prenikanie nových hlások a fonologických 

opozícii z jedného jazyka do druhého za predpokladu, že sú splnené určité podmienky.  

V tejto kapitole si urobíme prehľad fonetických, syntaktických a lexikálnych vlastností 

španielčiny v tých hispanoamerických krajinách, kde dodnes prežívajú pôvodné jazyky ako 

nahuatl, guaraní, aymara, etc. Budú nás zaujímať len charakteristické znaky nemajúce 

                                                           
17

 Indiáni, ktorí sa v dospelosti učia španielčinu ako svoj druhý jazyk, vytvárajú akúsi prechodný dorozumievací 

variant tzv. interlingua alebo interlingva, v ktorej morfológia, fonológia a syntax ich materiského jazyka 

narúšajú zaužívané španielske schémy.   
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hispánsky pôvod, t.j. na konkrétnych príkladoch si ukážeme, do akej miery sa natívny vplyv 

podpísal na súčasnej americkej španielčine.    

 

3.2. Konkrétne dialekty – úvod 

 

Španielčina je oficiálnym jazykom v devätnástich krajinách Hispanoameriky 

a Portorika18. Súčasná lingvistická situácia je odrazom zložitých dejín amerických národov 

a mozaikou poskladanou z indiánskych a európskych jazykov, ktoré prišli do kontaktu so 

španielčinou za posledných 500 rokov. Milióny Latinoameričanov, ktorí vôbec alebo len 

minimálne hovoria španielsky obývajú územia, kde je úradným jazykom.  

Pre veľkú časť Hispáncov je bilingvizmus samozrejmosťou, a preto by sa pri štúdiu 

americkej španielčiny nemal opomínať. Krajiny  Latinskej Ameriky obmedzíme vzhľadom na 

rozsah témy  na nasledujúce: Argentína, Bolívia, Kolumbia, Ekvádor, Guatemala, Mexiko, 

Nikaragua, Paraguay a Peru. Úvodom si predstavíme Andskú oblasť s tým, že krajinám, ktoré 

do nej partria (t.j. Ekvádor, Peru, Bolívia19) sa budeme venovať jednotlivo v ďalších častiach, 

čím môže dôjsť k opakovaniu niektorých informácii. Určite však bude stáť za to, priblížiť si 

jazykovú situáciu v Andskom regióne ako celku, pretože z historického, ale najmä  z 

lingvistického hľadiska ide o  nesmierne zaujímavé územie. 

 

3.2.1. Andská oblasť 

 

 V andskej oblasti objavili španielski kolonizátori rozsiahlu ríšu, ktorej dominovala 

kečuánčina (quechua). Miestne kmene boli niekedy spojencami, inokedy zasa predstavovali 

pre Európanov hrozbu. Nikdy sa však neodvrátili od svojho pôvodného jazyka. Španielski 

duchovní si v krátkom čase prisvojili kečuánčinu ako lingua franca, t.j. dorozumievací jazyk, 

ktorý mal slúžiť náboženským a politickým účelom. Postupne ju rozšírili do oblastí, kde 

nebola pôvodne hlavným jazykom a podieľali sa na vytváraní bilingválnych indiánskych 

skupín. Netrvalo dlho a do kečuánčiny prenikli početné španielske výrazy a vznikol tak medzi 

nimi akýsi symbiotický vzťah.  

                                                           
18

 Portoriko nepatrí do oblasti Hispanoameriky z dôvodu jeho pričlenenia k USA, krajinu s úradným jazykom 

angličtinou. Portoriko má vo vzťahu k USA postavenie tzv. „slobodného a pridruženého štátu“ (Estado libre 

asociado). 
19

 Z geografického hľadiska tiež Chile, ktoré sme však do zoznamu nezahrnuli. Z lingvistického uhla pohľadu nie 
je pre nás táto krajina až tak zaujímavá. 
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V dobe, keď sa uskutočňoval hromadný nábor domorodcov na práce do baní a na 

polia, nič nestálo v ceste vzniku interlinguy, nevyhnutnej ku komunikácii medzi Indiánmi a 

dozorcami, remeselníkmi, mesticmi, atď. Na rozdiel od situácie v Paraguaji, kde sa nikdy 

neobjavila príležitosť ľahko nadobudnuteľného bohatstva, ktorá by zmobilizovala imigráciu 

do krajiny, nerastné suroviny v Peru, Bolívii a neskôr aj Ekvádore prilákali masy Španielov 

všetkých možných profesii a spoločenských tried, vrátane celých rodín a slobodných žien. 

Hispano-indiánske manželstvá neboli síce zvláštnosťou, avšak neznamenalo to automaticky 

“španielske” potomstvo a nie vždy boli prijímané bez výhrad, ako tomu bolo v riedko 

osídlených oblastiach. Udržiaval sa striktný systém kást, čo potlačilo akékoľvek šance 

začleniť natívne prvky do španielčiny veľkých koloniálnych miest.  

Mnohí vážení Indiáni a mestici, ako napríklad Inca Garcilaso de la Vega, sa obohatili 

o európske vzdelanie a jazyk a stali sa uznávanými literátmi. Medzi týmito dvoma protipólmi, 

t.j. Španielmi hovoriacimi (aj keď možno útržkovite) kečuánčinou a Indiánmi plynulou 

španielčinou, sa nachádzali obrovské masy, zdržiavajúce sa výlučne vo svojich komunitách, 

ktoré nezanechali výraznejší jazykový vplyv. 

V spoločenskom rebríčku  mala najvyššie postavenie španielsky hovoriaca elita a na 

samom dne boli chudobní Indiáni. Strednú triedu zastupovali mestici, ktorí sa postupne stali 

najpočetnejšou vrstvou mestských oblastí a ktorých typické jazykové vyjadrovanie postupne 

prestalo byť spájané s jazykom “menej privilegovaných”.  

Nedokonalá znalosť španielčiny u kečuánsky hovoriaceho obyvateľstva neušla 

pozornosti kolonizátorov, ktorí si z tejto “pokečuánštenej” španielčiny  začali uťahovať 

a parodovať ju, čo pretrváva podnes. Koncom XVII. storočia, Juan del Valle Caviedes vo 

svojich paródiách imituje tak kreolskú ako aj indiánsku španielčinu v Peru. Caviedes 

zdôraznil nerozlišovanie opozície /ʎ/ -/y/ medzi kreolmi v Lime a posmieval sa indiánskej 

španielčine:  

   AL MISMO ASUNTO EN LENGUA DE INDIO 

     Romance 

    Balca il diablo, gorgobado     

    que osastí también ti casas     

    sin hallar ganga in so doti     

    sino sólo mojiganga. 
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    Parici ostí jonto al novia     

    tan ridondo y ella larga     

    como in los trocos di juego.     

    Taco, bola in misma cama. 

    Ella dio el sí con so tiple,     

    ostí con voz retumbada,     

    qui los gorgobados siempre     

    hablan hablan dintro dil tinaja.20 

Tieto satirické verše nezodpovedajú svojim slovosledom vplyvu kečuánčiny v andskej 

španielčine. Na druhej strane pozorujeme typické morfologické a fonologické prvky. 

Caviedes redukuje samohlásky z piatich na tri, ako napríklad osastí < usasté, ti < te, parici < 

parece, jonto < junto, trocos < trucos, so < su, etc. V mnohých jeho textoch chýba napríklad 

člen (in misma cama). Obmieňanie prostredných a vysokých vokálov je dodnes 

zaznamenávaným fenoménom v tejto oblasti; ak však nesie príliš veľa znakov 

charakteristických pre interlingua, ako tomu je aj vo vyššie citovanej ukážke, jedná sa skôr o 

predsudky autora voči domorodým obyvateľom a nie o príklad odrážajúci realitu. V 

skutočnosti zasiahla interlingua do španielčiny len v periférnych oblastiach a tam, kde 

bilingvizmus predstavoval jazykovú normu (to znamená mimo veľkých miest). Pozorujeme to 

v prípade javov, ktoré boli donedávna súčaťou interlingua a postupne sa začlenili do jazyka 

strednej spoločenskej triedy a dokonca si ich osvojili aj tí, ktorých materinským jazykom je 

španielčina. Jeden z takýchto prípadov je použitie predminulého času ( el pluscuamperfecto) 

na označenie minulého deja, s ktorým sa dotyčný oboznámil z druhej ruky, t.j. nežažil ho 

osobne. V španielčine takéto použitie predminulého času neexistuje, nájdeme ho však v  

kečuánčine a aymara. Tento fenomén sa vyskytuje aj u bilingválneho obyvateľstva Bolívie a 

Peru. Bežná je postpozícia slov nomás a siempre najmä vo vysokohorských oblastiach 

Bolívie, no vyskytuje sa aj v Mexiku. Na druhej strane postopzícia pero ako v príklade: 

 ¿vas a tomar café, pero?   “entonces, ¿no vas a tomar café?” 

je typická iba pre andský región. Obyvatelia, ktorých druhým jazykom je lámaná španielčina, 

zjednodušujú systém  piatich samohlások na tri. Tento jav sa u jednojazyčného obyvateľstva 

nevyskytuje. Možno jedinou výnimkou je výslovnosť diptongu /ie/ ako [i], napríklad v slove 

tierra.  

                                                           
20

 Valle Caviedes, Juan. Obra completa. Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho, 1984, s. 240. 
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Počnúc najjužnejšou oblasťou Kolumbie, cez severovýchod Chile až po severozápad 

Argentíny, sa “andská” španielčina prejavuje súhrnom pravidlene sa opakujúcich fonteických 

znakov. Spomeňme niektoré z nich:  

- spoluhláska /s/ nie je oslabená a zvyčajne sa vyslovuje znelo, čím sa oslabia neprízvučné 

samohlásky 

- /r/ je kmitavá frikatíva a /r/ na konci slova sykavka 

- /tr/ je vyslovované ako polo-afrikáta 

- zachováva sa laterálny foném /ʎ/ ako náprotivok k /y/ 

Existujú domnienky, že laterálna palatála /ʎ/ u niektorých    kečuánskych dialektov je 

dôsledkom vplyvu španielčiny. Toto tvrdenie popiera iná teória, podľa ktorej to boli práve 

kečuánske dialekty, ktoré sa zaslúžili o uchovanie tohoto fonému v andskej španielčine.  

Takmer presná geografická zhoda oblastí s fonetickými znakmi “andskej španielčiny” 

a zónou, kde sa v minulosti hovorilo kečuánsky alebo aymara sa zdá príliš veľká na to, aby 

šlo len o náhodu. Sled udalostí spätých so vzájomným španielsko-indiánskym jazykovým a 

kultúrnym vplyvom ešte nie je dostatočne presvedčivým vysvetlením. S istotou však môžme 

povedať, že na väčšine tohto územia je prehnaná modifikácia spoluhlások a oslabovanie 

samohlások priraďovaná nižšej spoločenskej vrstve a pozorujeme ju zväčša u bilingválnej 

časti obyvateľstva.  

 Bežný a zároveň najzaujímavejší syntaktický jav prítomný nielen v andskej oblasti, ale 

v celej americkej španielčine, v ktorom cítiť prítomnosť domorodého vplyvu, je zdvojovanie 

enklitík. Konktrétne dochádza k zdvojovaniu enklitík –príkloniek-  neživotných podstatných 

mien, zastávajúcich funkciu priameho predmetu a to prostredníctvom lo. Toto použite je 

typické pre populáciu obývajúcu Andy, v bilingválnych oblastiach Strednej Ameriky i v 

miestnych španielskych dialektoch v Mexiku, kde pozorujeme vplyv nahuatlu. V žiadnom 

z týchto dialektov nemôžeme jednoznačne trvrdiť, že použitie lo má priamy súvis 

s indiánskymi jazykmi, obzvlášť nie pri použití s predmetovými osobnými zámenami. Keď 

však zoberieme do úvahy fakt, že zmienené použitie sa viaže výlučne k dvojjazyčným 

oblastiam, existuje istá pravdepodobnosť, že môže ísť o vplyv jazykového substrátu.  

 Pri duplikácii pri neživých priamych predmetoch: 

lo tengo el carro 
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alebo invariante lo: 

 lo pongo la caja 

 nie je jednoduché obhájiť čisto hispánsky pôvod a len ťažko by sme našli spoločné prvky v 

dialektoch, ktoré evidentne neobsahujú domorodý substrát. Ako príklad uveďme provinciu 

Puno v Peru, kde demografické členenie vytvára priaznivé podmienky pre lingvistický prenos 

natívnych výrazov do španielčiny. Dokonca aj medzi univerzitnými študentmi v Puno 

dochádza k duplikácii enklitík  a to až 70-80%, čím vznikajú vetné konštrukcie typu: 

 ¿quién lo tiene la llave?  

nemysliteľné v iných španielskych dialektoch. A čo viac, bilingválne obyvateľstvo si tieto 

výrazy prisvojilo viac, ako ktorákoľvek iná časť populácie.  

 Keď porovnáme španielske vetné skladby s lo a ich ekvivalenty v kečuánčine a 

nahuatli, pozorujeme možné prenikanie indiánskych lingvistických prvkov. Vzdiaľme sa na 

chvíľu od andského regiónu a pozrime sa na príklady duplikácie enklitika lo v oblastiach 

Mexika, kde ešte stále prežíva nahuatl. Duplikácie pozorujeme pri neživotných a neurčitých 

priamych predmetoch, ako aj s neprechodnými slovesami: 

lo compramos la harina             “compramos la harina” 

la mamá lo está mirando la novia    “la madre está mirando a la novia” 

lo compra un medio kilo   “compra medio kilo” 

lo ponen abajo los plátanos   “ponen los plátanos abajo” 

V Mexiku je táto interlingua  nestabilná a zvykne sa s plynutím času obmieňať. 

 Vplyvom kečuánčiny je duplikácia enklitík oveľa vymedzenejšia; lo sa nikdy 

nekombinuje s neprechodnými slovesami alebo s inými konštrukciami bez priameho 

predmetu. Na rozdiel od nahuatlu, kde sa ukazovateľ priameho predmetu pripája ku slovesu, v 

kečuánčine zastáva jeho funkciu samotné podstatné meno, ku ktorému sa pridáva prípona –ta 

(alebo –man ak nasleduje sloveso pohybu). Táto prípona je nemenná, je to jazyková príklonka 

všetkých podstatných mien s funkciou priameho predmetu, či už sú určité alebo neurčité a 

pridáva sa k otázkam a vzťažným vetám, ako to  môžme vidieť na nasledujúcich príkladoch. 

Približný preklad v “andskej” španielčine je v zátvorkách: 
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T´ika –ta kuchu-ni        

 Flor-clítico cortar-1.pers.sg. = “Yo corto la flor” (lo corto la flor)                                 

Kvet-enklitika trhať-1.os.jed.č. 

 

Ima -ta kuchi-ni       

 Qué-clítico cortar-1.pers.sg. = “¿Qué corto?” (¿qué lo corto?) 

Čo-enklitika trhať-1.os.jed.č. 

 

Asta –ni unu –ta       

 Acarrear-1.pers.sg. agua-clítico = “Yo acarreo agua” (lo acarreo agua) 

Niesť-1.os.jed.č. voda-enklitika 

Duplikácia enklitík a použitie invariabilného lo v regionálnych podobách španielčiny, 

ovplyvnenej medzi sebou nezávislými indiánskymi jazykmi, nemá jednoznačne potvrdený 

pôvod aj napriek tomu, že sa tieto enklitiká v domorodých jazykoch vyskytujú. Sú vlastne 

identické s tými španielskymi, odpovedajúcimi priamemu predmetu, aj keď sa niekedy 

nezhodujú. Zaujímavé je, že španielske dialekty, u ktorých nepozorujeme syntaktický vplyv 

natívnych jazykov, ako napríklad oblasť Cono Sur, pripúšťajú zdvojovanie enklitík oveľa 

častejšie ako  dialekty v Španielsku alebo v iných častiach Latinskej Ameriky. Bežne sa 

zdvojuje priamy určitý predmet u osoby:  

lo conozco a Juan 

 Použitie invariabilného lo u bilingválneho obyvateľstva sa samozrejme môže 

považovať za dôsledok indiánskeho vplyvu. V andskej španielčine: 

lo quiero hacerlo  

je zrejmý nehispánsky jazykový susbtrát: lo slúži ako ukazovateľ akuzatívu v 

kečuánčine a v prípade kombinácie lo s neprechodnými slovesami sa odráža substrát 

nahuatlu.  

3.2.2. Argentína 

Všeobecne prevláda myšlienka, že súčasná Argentína je krajina s minimálnym 

zastúpením indiánskeho obyvateľstva. Ak by ste však navštívili najvzdialenejšie oblasti 

severovýchodu a severozápadu krajiny, dozaista by ste zmenili názor. V dobe, keď prví 

dobyvatelia prenikli do oblasti Río de la Plata, boli tamojšie roviny len riedko osídlené 
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Indiánmi. Boli to útočné kmene, ktoré neúnavne napádali španielske sídla, čo nadlho 

pozastavilo založenie Buenos Aires. Bojovní Indiáni sa všeobecne nazývali pampas, no 

presnejšie označenie pre kmene žijúce v blízkosti Buenos Aires bolo querandíes. Podobne 

ako  ostatní obyvatelia rozsiahlych plání, tak aj pampas húževnato odolávali španielskej 

nadvláde. Škoda len, že ich jazyk nezanechal za sebou takmer žiadne overiteľné stopy, ak si 

odmyslíme ojedinelé toponymá. 

Pri hraniciach s Paraguajom -v oblastiach Corrientes, Misiones a Resistencia- žili 

kedysi početné skupiny, ktoré sa medzi sebou dorozumievali jazykom guaraní. Dokonca ešte 

aj dnes tu prežíva guaraní a jeho vplyv sa odráža vo fonetike, gramatických väzbách a najmä 

v španielskej lexike. Najseverozápadnejšia oblasť Argentíny bola pod nadvládou Inkskej ríše, 

čoho dôsledkom sa kečuánčina stala lingua franca, nahradzujúc tak miestne jazyky. Indiándi 

v tejto oblasti boli mierumilovnejší a ľahšie sa podriadili conquistadorom, čím vznikol 

lingvistický kontakt, z ktorého sa neskôr sformovali miestne španielske dialekty. 

Z pôvodných jazykov zostali už len toponymá, možno okrem kečuánčiny v severozápadnej 

oblasti, ktorá do istej miery zanechala v španielčine stopy.  

 

FONETIKA A FONOLÓGIA 

Severovýchodná oblasť: vplyv guaraní         

1. V provinciach Misiones a Corrientes sa u väčšiny obyvateľstva dodnes uchoval foném 

/ʎ/, zvyčajne vyslovený ako laterálna palatála, hoci tiež existuje yeísmo. 

 

2.  /y/ sa zvykne vyslovovať ako neznelá afrikáta [š], rovnako ako v Paraguaji. 

V severnej časti si táto frikatíva zachováva znelosť.    

 

3. koncové /r/, najmä v infinitívoch, je často oslabené (Corrientes, Misiones).     

 

4. vibranta /rr/ je obvykle vyslovovaná ako frikatíva. Väčšina obyvateľstva odlišuje /rr/ 

od /y/-/ʎ/, hoci ich frikatívne prevedenia sú si podobné. V niektorých severných 

oblastiach, najmä pri hranici s Paraguajom, existuje potenciálna fonologická zámena, 

kde je /rr/ vyslovené ako [ž], hoci čoraz vplyvenšia výslovnosť Buenos Aires 

priraďuje rovnaký zvuk hláskam /y/-/ʎ/. Táto zámena je viac teóriou ako praxou; je 

veľmi nepravdepodobné, že by niekto priraďoval [ž] k /rr/ a zároveň aj k /y/-/ʎ/. 
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Vyžaduje to len chvíľu sa započúvať do miestneho idiolektu, aby bolo človeku jasné, 

aký fonologický význam nesie [ž]. 

 

5.  Ďalším typickým znakom je uzáver glotis medzi jednotlivými slovami a rušenie 

hiátov. 

 

Severozápadná oblasť: vplyv kečuánčiny 

1. Na samom severe krajiny pri hranici s Bolíviou a Paraguajom sa koncové /r/ mení na 

sykavku, najmä v tých častiach, kde bol -alebo ešte stále je- prítomný bilingvizmus 

španielčina-kečuánčina.  

 

2. V Santiagu de Estero sa /y/ vyslovuje ako [y] a /ʎ/ ako [ž] aj keď sa postupne rozširuje 

yeísmo prevládajúce v ostatných častiach Argentíny. 

 

3. Rozsiahla vnútrozemská časť na severe územia sa vyznačuje afrikátnym prevedením 

skupiny /tr/, nie však natoľko zreteľne ako v andských krajinách. Tento fenomén 

pozorujeme dokonca aj v odľahlých prímorských oblastiach, ktoré boli po kolonizácii 

dlhodobo izolované alebo stratili svoje významné postavenie, čím boli odsunuté do 

úzadia. 

 

4. /y/ sa zvykne vyslovovať ako oslabená palatálna frikatíva. 

 

SINTAX 

1. Na severozápade krajiny zvyknú obyvatelia vidieckych oblastí vplyvom kečuánčiny 

používať lo  bez ohľadu na to, o aký rod sa jedná: 

 lo quiere mucho a su hijo 

 ¿Me lo va a firmar la libreta? 

 

2. Predmetové zámeno mí sa zvykne nahradzovať osobným yo: 

 yo [= a mí] me parece que me voy 

 

3. Syntaktické miešanie pozorujeme v oblastiach, kde indiánske jazyky prežívajú bok po 

boku so španielčinou. Medzi typické znaky takéhoto jazykového kontaktu (najmä 

s guaraní) patrí:  
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a. prebytočné používanie privlastňovacích zámien:  

de mi cabeza sufro [= sufro de la cabeza] 

b. dvojitý zápor:  

nadie no está [= no hay nadie] 

c. neprítomnosť enklitika pri zvratnom zámene a nevhodné použitie 

privlastňovacieho zámena:  

poné tu pollera [= ponete la pollera] 

d. absencia priameho predmetu:  

llevé los documentos para el banco y no sé si [los] perdí. 

e. použitie eso za podstatným menom s účelom zahrnúť ďalších členov 

skupiny:  

las naranjas eso [ = las naranjas y otras cosas] 

 mi padre eso [ = mi padre y otros] 

En Misiones sa používa y eso:  

mi amigo y eso [ = mi amigo y los otros]  

f. použitie grande namiesto mucho:  

comí grande 

g. pre vyjadrenie pohybu je časté sloveso ir en:  

él se va en México [= él se va a México]. 

h. mismo sa často používa pri kladnej odpovedi so zmyslom podobným “sí, 

eso es correcto”. 

 

3.2.3.  Bolívia 

 

 Bolívia je krajinou, v ktorej natrafíme okrem širokej škály španielskych dialektov aj 

na významné indiánske komunity. Hoci sa zvykne považovať za andskú krajinu, kde väčšina 

miest leží vo vysokých nadmorských výškach, nie je tomu úplne tak. Španielsky sa v Bolívii 

dohovoríte počnúc náhornou plošinou Altiplano, cez andské údolia až po amazonské nížiny. 

Vysokohorské dialekty nesú mnohé znaky indiánskych jazykov, najmä kečuánčiny a aymara, 

zatiaľ čo sa španielčina vo východných nížinách -zaberajúcich približne dve tretiny územia 

Bolívie- vyznačuje viacerými spoločnými znakmi so susedným Paraguajom.   

 Dobývanie Bolívie bolo nesúvislé a nedotiahnuté do konca. V čase príchodu 

Španielov boli vysokopoložené územia pod nadvládou Inkov. Jazero Titicaca a náhorná 

plošina Altiplano boli po prvýkrát objavené kolonizátormi v roku 1539 počas expedície pod 
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vedením Francisca Pizarra. O šesť rokov neskôr narazili na obrovské nálezisko zlata   -

legendárne Potosí. Španielska vláda neváhala ani na chvíľu a rozhodla sa objavené bohatstvo 

čo najskôr vyťažiť. Tisíce otrokov bolo privlečených z Afriky na práce v baniach na zlato. 

Títo však zanedlho hromadne pomreli z dôvodu neľudských podmienok a dýchacím 

ťažkostiam zapríčinených riedkosťou vysokohorského vzduchu. Španielom preto nezostávala 

iná možnosť, ako podmaniť si desaťtisíce Indiánov násilím, čím sa Potosí stalo akýmsi 

centrom Hispanoameriky s populáciou viac ako 150 000 obyvateľov, zatiaľ čo ostatné 

dôležité mestá mali v tom čase len pár tisíc. Ťažba zlata dosiahla svoj vrchol v XVII. storočí. 

Počas nasledujúceho storočia začala produkcia drasticky klesať, kvôli znižovaniu ceny zlata. 

Nasledovala hromadná migrácia obyvateľstva von z miest; jedine La Paz si udržalo stabilitu  

populácie aj ekonomiky.  

 Prišlo obdobie nezávislosti a Bolívia sa dostala do územných vojenských konfliktov, 

ktoré mali za následok stratu takmer polovice jej pôvodného územia. Prímorská oblasť na 

západe pripadla v 2. tichomorskej vojne Chile, viaceré amazonské územia zabrali Peru 

a Brazília a veľká časť vyprahnutého Chaco prešla do rúk Paraguaja, ako výsledok vojny 

o Chaco v roku 1932. My sa môžeme už len domnievať, aké lingvistické následky mali tieto 

územné straty. Jedno je však isté. Ak by Bolívia nebola prišla o územia na pobreží Tichého 

oceánu, určite by jej dnešná španielčina bola výrazne ovplyvnená znakmi typickými pre túto 

oblasť, ako to pozorujeme v Peru a Chile.    

 Nevieme presne určiť počet Bolívijčanov, ktorých je španielčina prvým alebo druhým 

jazykom z dôvodu nespoľahlivosti dát a celkového odmietania indiánskych jazykov kvôli ich 

okrajovému spoločenskému postaveniu. Podobne, ako aj v ďalších andských oblastiach, sa 

etnolingvistickým termínom cholo označuje španielsky hovoriaci mestic alebo Indián, ktorý 

sa stotožňuje –kultúrne aj ekonomicky- s mestským obyvateľstvom Bolívie. 

  V predkolumbovských časoch sa popredné bolívijské civilizácie sústreďovali 

v oblasti vysokohorskej náhornej plošiny a dominoval im najmä kmeň Aymara, ktorého 

nadvláda začala koncom XII. storočia postupne upadať. V časoch svojho najväčšieho 

rozmachu siahalo aymarské kráľovstvo na severe ku Cuzcu a na juhu sa rozprestieralo až k  

Chile. V XV. storočí začali Inkovia a s nimi aj ich kultúra a kečuánčina, prenikať na aymarské 

územie a podarilo sa im podmaniť jeho veľkú časť. V dobe, keď prišli do Bolívie španielski 

kolonizátori, nemalo za sebou inkské impérium ani sto rokov existencie, avšak už v tom čase 

sa formovali skupiny, ktorých hlavným dorozumievacím jazykom bola kečuánčina. Španieli, 

po predošlej skúsenosti v Ekvádore a Peru, kde bola ustanovená ako lingua franca, sa rozhodli 
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tak učiniť aj v Bolívii. V súčasnosti sú kečuánčina a aymara dva najdôležitejšie indiánske 

jazyky v Bolívii a vo veľkej miere sa naďalej rozširujú v jednotlivých regiónoch. Oblasťou 

spadajúcou pod jazyk aymara sa rozumie severozápad územia, počnúc jazerom Titicaca až po 

Sala de Uyuni na severe provincie Potosí, vrátane mesta La Paz. Kečuánčinou sa hovorí na 

väčšine územia provincii Cochabamba, Potosí a Chuquisaca, zahrňujúc mestá Cochabamba, 

Sucre, Oruro a Potosí.  

V polovici XVII. storočia malo územie Charca približne 850,000 obyvateľov, 

z ktorých bolo takmer 750,000 Indiánov neprispôsobujúcich sa, či už z hľadiska 

lingvistického alebo kultúrneho, španielskemu spôsobu života. V rovnakom čase bolo 

v regióne približne 50,000 belochov, 30,000 afričanov a 5,000 mulatov.21 

Medzi ďalšie bolívijské domorodé jazyky zaraďujeme aj príbuzné skupiny tupí-

guaraní alebo arahuaca. Z dôvodu pomerne nízkeho počtu používateľov spomínaných 

jazykov, odľahlosť území a minimálnej sociálnej a ekonomickej integrácii do hispánskej 

spoločnosti, neboli tieto skupiny a ich lingvistický prínos dostatočne preskúmané. 

 

FONETIKA A FONOLÓGIA 

Altiplano   

1. Vo vysokohorských oblastiach sa /s/ uchováva ako sykavka vo všetkých sylabických 

kódach. Zvykne byť apikálne, podobné tomu na severe Španielska, čo prináša 

priaznivú sociolingvistickú hodnotu. Prevokalické /s/ na konci slova sa obvykle 

sonorizuje na /z/, aj keď nie s takou pravidelnosťou, ako tomu je napríklad v centrálnej 

časti Ekvádoru.  

 

2. Prevláda intenzívna redukcia neprízvučných samohlások, ktoré prichádzajú do 

kontaktu s /s/ a vytvárajú sa slabiky, kde /s/ tvorí jadro. Slovo pues sa redukuje na [ps] 

a už sa takmer zlexikalizovalo na tento variant, najmä, ak stojí na konci vety. Entonces 

sa často vyslovuje ako [en-ton-s], so slabičným [s]. Vokalická redukcia v mestských 

zónach je typická pre bilingválnu časť obyvateľstva. 

 

3. Môže sa vyskytnúť intervokalické /b/, /d/ a /g/ vyslovené ako okluzíva. 

 

                                                           
21

 Lipsky, John M. (1996), El español de América, Madrid, Ediciones Cátedra, str.209. 
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4. V bilingválnych kruhoch sa tiež stretneme s redukciou španielskeho vokalického 

systému na 3 samohlásky (/i/, /a/ a /u/) vplyvom kečuánčiny a aymara. V praxi to ale 

neznamená, že /e/ a /o/ sa vždy vyslovujú ako [i] a [u]. Virginia Echalar-Afcha22 sa 

zaoberá touto otázkou vo svojej vedeckej rozprave z roku 1981, La Paz Spanish: 

variations in the speech of Spanish and Aymara-Spanish speakers. Z jej záverov 

vyplýva, že bilingválne obyvateľstvo nemá problém  s artikuláciou španielskeho /e/ a 

/o/ naopak, oveľa náročnejšie je pre nich /i/ a najmä /u/. Dokonca aj v samotnej 

kečuánčine a aymara predstavujú /i/ a /u/ značné alofonické variácie. Keď sa tieto 

aplikujú do španielčiny, výsledkom sú nestabilné opozície /i/-/e/ a /u/-/o/, čo zvyčajne 

prechádza do ultrakorekrcie a významových nedorozumení, ako aj nesystematickosť 

vo výslovnosti.  

 

MORFOLÓGIA 

1. Vplyvom kečuánčiny dochádza k výskytu privlastňovacej prípony –y k španielskym 

slovám, čo im dodáva citový dôraz. Pridaním španielského diminutívu –ito sa citový 

ráz ešte zdôrazní:  

herminatay (milovaná sestra) 

corazoncitoy (milované srdiečko), atď. 

 

SYNTAX 

V prípadoch, kedy je znalosť španielčiny len základná, objavujú sa nezrovnalosti 

v morfológii a slovoslede. U Bolívijcov, ktorí zvládajú španielčinu plynule, ako svoj 

druhý jazyk sa zaužívali niektoré typické syntaktické schémy: 

 

1.    Enklitiká sa vyznačujú rovnakými vlastnosťami, ako v ostatných andských 

regiónoch; zdvojovanie pri priamych predmetoch je pravidlom a to dokonca aj pri 

neživotných: 

ya lo he dejado el mensaje 

tú lo tienes la llave 

cerralo la puerta 

 

2.   Častá je duplikácia príkloniek v preverbálnej a postverbálnej pozícii: 

                                                           
22

 V diele: Lipsky, John M. (1996), El español de América, Madrid, Ediciones Cátedra. 
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desgraciadamente, no la he podido conocerla... 

te estoy hablándote yo de acá... y la pregunta lo que lo he hecho es... 

 

3.   Priame predmety nemusia byť vždy jasne označené príklonkou. V antepozícii 

duplikácia väčšinou neprebieha: 

aquí están los medicamentos. ¿Cómo ø has traído? 

hace mucho tiempo que no recibo una carta tuya. Estoy extrañado ø. 

 

4. Vplyvom kečuánčiny sa zvykne pri rozkazovacom spôsobe pridávať predpona ri-, čím 

sa mení na zdvorilú žiadosť: 

esperarime “espérame, por favor”  

 

5. Všeobecne je rozšírené spojenie en aquí, en allá, atď. 

 

6. V oblasti, kde sa hovorí kečuánsky sa môžme stretnúť s pridaním y na konci vety, čo 

jej má dodávať dôraz alebo akýsi opytovací dodatok: 

¿Te acuerdas y? “¿De verdad te acuerdas?” 

¿Estás yendo y?    “¿Estás yendo, ¿no?” 

 

7. V regiónoch, kde je zrejmý vplyv aymara, nie je neobvyklé používanie výrazov 

nomás, pues a pero (v danom poradí), ktoré sa medzi sebou kombinujú alebo sa 

objavujú všetky tri naraz s drobnými významovými odchýlkami. Výraz andá je bez 

pochýb imperatívom, avšak andá pues a andá nomás pues sú o niečo zdvorilejšími 

požiadavkami. Uveďme ďalšie príklady: 

mirala pues pero 

los dos nomás pero 

dile nomás pues pero 

 

8. Siempre má vo vysokohorských častiach Bolívie nielen význam “después de todo, 

aún”;  v prípade, že sa objaví na konci (platí to najmä pri oznamovacích vetách) môže 

sa jednať len o naznačenie dôrazu: 

  aquí había estado siempre               “¡si estaba aquí!” 

  ¿Estás decidido a casarte siempre?   “¿Todavía quieres casarte?  
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9. Gerundium sa zvykne odkláňať od svojho pôvodného použitia. Sloveso diciendo je 

typickým, avšak nie jediným, príkladom:  

diciendo me ha convencido   “me ha convencido así” 

 

10. Dalším zo znakov bolívijskej španielčiny je použitie predminulého času (el 

pluscuamperfecto) bez toho, aby sa rešpektovala časová súslednosť v minulosti, kde 

jeden dej predchádza druhému. Jedno z vysvetlení hovorí, že je to dané vplyvom 

aymara, kde sa takto označuje koncept prekvapenia alebo nedostatok osobnej 

skúsenosti v rámci danej udalosti. Predminulý čas sa tiež používa v kontextoch, ktoré 

neodkazujú do minulosti ani nenesú dokonavý  význam: 

Un país civilizado había sido [“es”] así. 

Habías estado [“has estado”] trabajando fuerte. 

Había dejado [“parece que dejó”] el paquete en la cocina. 

 

11.  Typická je duplikácia pri vyjadrovaní vlastníctva a to v kombinácii s privlastňovacím 

zámenom a syntagmy de (väčšinou v antepozícii): 

de la María su casa  

de mi tío su casa es  

LEXIKA 

 Španielčina v Bolívii sa vyznačuje lexikou spätou s jej etnolingvistickým pôvodom 

a geografickou rozlohou. Z toho vyplýva, že väčšina bolivianismos alebo typicky bolívijských 

výrazov je indiánskeho pôvodu, pochádzajúcich z  kečuánčiny a aymara vo vysokorohorských 

oblastiach a z guaraní a chicquitano v nížinách na východe. Mnohé  z týchto indiánskych 

výrazov sa objavujú aj v ďalších andských oblastiach:  

 

  achuntar “acertar ”   - zasiahnuť, pristihnúť, podariť sa 

  apallar  “cosechar”   - zožať úrodu 

  cachinas “canicas”   - hra s guľôčkami 

  calancho “desnudo”   - nahý 

camba “nativo del este”    - človek z východných provincii      

     krajiny, obzvlášť zo Santa Cruz 

chacha  “hacer novillos”  - ulievať sa 

chamuña “especie de pastel”  - druh koláča 
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chapaco “nativo de Tarija”  - človek pôvodom z mesta Tarija 

coba  “jerga de delincuentes” - žargón kriminálnikov 

colla “nativo del altiplano”  - osoba pôvodom z Altiplano   

             alebo iných vysokohorských oblastí 

¡cosa!  “¡muy bien, excelente!” - zvolanie: “výborne, úžasné!” 

¡eso! “¿quién sabe?”  - zvolanie “kto vie?” 

huayna “joven”   - mladý človek 

jachu “oficial de policía”  - príslušník polície 

lagua “tipo de sopa hecha de maíz” - typ kukuričnej polievky 

mamanda “ganga inesperada”  - nečakané štastie 

opa “etúpido, torpe”  - hlupák 

rato “rápidamente”   - rýchlo 

salteña “variedad boliviana de emapanada” - druh bolívijskej empanady 

sunicho23 “caballo del altiplano”  - vysokohorský kôň; vidiečan čo  

        prišiel len nedávno do mesta 

 

3.2.4. Ekvádor 

 

 Ekvádor predstavuje svojou rozlohou menší juhoamerický štát, ktorý sa vyznačuje 

bohatou regionálnou a spoločenskou rozmanitosťou. Jeho územie môžeme rozdeliť na tri 

časti: pobrežie, vysokohorské oblasti Ánd a povodie Amazonky. Z lingvistického hľadiska sa 

pred nami otvára tradícia dlhodobého spolunažívania španielčiny a natívnych jazykov. 

Predtým, než začneme bližšie hovoriť o ekvádorskej španielčine, nazrime do historických 

udalostí, ktoré stáli na začiatku tohto jazykového vývoja. 

 Prvá španielska expedícia, vedúca pozdĺž severného pobrežia Ekvádoru, sa začala v 

roku 1531. Na jej čele bol Francisco Pizzaro. V tom čase zmietali Inkskou ríšou vojenské 

spory medzi náčelníkom Atahualpom so sídlom v Quite a jeho bratom Huáscarom, ktorý 

zastupoval Cuzco. V čase, keď bolo víťazstvo Atahualpu na dosah sa však objavil sa Pizarro 

so svojou družinou a udalosti nabrali úplne opačný spád. Atahualpa bol Španielmi uväznený 

a následne zavraždený. Nasledovala kapitulácia Inkov a postupné dobývanie zvyšných území. 

Santiago de Quito, založené roku 1534, bolo prvým španielskym mestom. Súčasné hlavné 

mesto San Francisco de Quito bolo založené v tom istom roku.  

                                                           
23

 Príklady prevzaté z Lipsky, John M. El español de América. Madrid: Ediciones Cátedra, 1996, s. 217-218. 
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 V dobe príchodu Španielov nebola kečuánčina veľmi rozšírená, aj keď s expanziou 

Inkskej ríše sa postupne zvýšil jej význam. Španielski kňazi a úradníci využili hegemóniu 

a organizačnú štruktúru Inkov v procese zavádzania kečuánčiny ako lingua franca v oblasti 

Altiplano a Amazónie. Postupne nahradila ostatné jazyky menších kmeňov a vo vidieckych 

oblastiach predbehla dokonca aj španielčinu. Tieto zmeny spojené s dlhodobým lingvistickým 

kontaktom v rurálnych oblastiach, nesú veľký podiel na utváraní lingvistického obrazu 

Ekvádoru. 

 V súčasnosti je kečuánčina dominantným jazykom tak vidieckych regiónov andskej 

oblasti ako aj povodia Amazonky. Tí, ktorých je materinským jazykom, vedia síce hovoriť 

španielsky, ale ich úroveň sa od prípadu k prípadu značne odlišuje. V niektorých usadlostiach 

vznikla interlingua, prepojenie medzi španielčinou a kečuánčinou. Tento vzájomný kontakt sa 

časom natoľko prehĺbil, že aj u monolingválneho španielsky hovoriaceho obyvateľstva 

pozorujeme stopy indiánskeho substrátu. 

FONETIKA 

1. Výslovnosť /f/ sa mení na [hw], napr. 

familia > juamilia je typickým príkladom. 

MORFOLÓGIA 

1. V bilingválnom prostredí sa často používa diminutív -ito v kombináciách pre 

španielčinu atypických. Ide zvyčajne o ekvivalent morfému s citovým podtextom 

vyskytujúcom sa v kečua. Diminutívy sa tak môžu spájať s ukazovacími alebo 

opytovacími zámenami:  

¿Quieres estito? 

 ¿Cuántito es? 

 číslovkami: 

 cincuentitia  

s príslovkovým spojením no más: 

 aquí no masito 

 gerundiami: 

 corriendito, atď. 
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SINTAX 

 

1. Mnohí Ekvádorčania, bez rozdielu či je španielčina ich rodným alebo druhým 

jazykom, zamieňajú osobné zámeno la za le. Vo vyšších spoločenských kruhoch 

sa k vyjadreniu zdvorilosti používa lo (aj la), zodpovedajúce usted a zároveň 

úctivejšie ako le. 

 

2. Dialekty vysokohorských oblastí dovoľujú duplikáciu enklitík a to nielen v prípade 

predmetových zámen, ale aj mien osôb (oblasť Cono Sur a andský región) 

a neživých objektov (andský región):   

le concozco a él 

 le conozco a Juan 

 le veo el carro 

 

3. Vplyv kečua sa prejavuje v častej postpozícii pomocného slovesa estar:           

escuchándote estoy 

ocupado estoy 

 

4. Rozšírené vo všetkých vysokohorských regiónoch Ekvádoru je aj použitie dar + 

gerundium vo funkcii imperatívu: 

  dame cerrando las puertas     “cierra la puerta” 

dame comprando una espermitas    “compra unas velas” 

Niekedy sa vyskytnú v podobných vetných konštrukciach iné pomocné slovesá, 

ale to len v prípade, že dotyčná osoba neovláda plynulo španielsky jazyk: 

el señor manda diciendo que vengas   “el señor manda que vengas” 

Pedro dio componiendo mi reloj  “Pedro compuso mi reloj” 

 

5. Ďalej sa môžu vyskytovať konštrukcie s gerundiom namiesto vyčasovaného 

slovesa:  

¿Qué haciendo?    “¿Qué podemos hacer? 

para eso trabajando   “debes tarabajar” 

aquí viniendo a saludar  “venimos a saludar” 
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6. V španielčine vysokohorských oblastí sa zvykne slovesom ser vyjadrovať dôraz 

výpovede:  

ese señor vino es a caballo 

se muere es da la impresión 

LEXIKA 

 Slov odvodených z kečuánčiny je v “ekvádorskej” španielčine dosť, uveďme si 

najčastejšie príklady: 

 chimbo   “maldición”    - nadávka 

 chulla   “uno sólo, uno de un par”  - jediný, jeden z páru 

 chumar  “emborracharse”   - opiť sa 

 gringo   “europeo de piel clara, extranjero blanco”  

- Európan, beloch 

 guagua  “bebé”     - bábätko 

 huasipungo  “pedazo de tierra ocupado por colonos o campesinos indígenas”

                       - územie osídlené kolonizátormi al. Indiánmi 

 montuvio  “campesino de la zona costera”         - vidiečan z pobrežnej obl. 

 omoto   “persona baja”    - nízky človek 

 

3.2.5. Mexiko 

 

V Mexiku prešla španielčina pestrým historickým vývojom, čo malo za následok 

mnohé jej premeny a rôznorodosť. Pripisujeme to najmä regionálnemu, spoločenskému 

a etnickému vývoju. Miestokráľovstvo Nové Španielsko bolo jedným z hlavných stredísk 

kolonizácie Nového sveta a kontakty medzi španielčinou a indiánskymi jazykmi sa postupne 

upevňovali a navzájom dopĺňali. Je nutné pripomenúť, že mexická španielčina nie je 

v súčasnosti vymedzená hranicami Mexika. Yucatánsky polostrov sa z lingvistického 

hľadiska zaraďuje k Strednej Amerike, rovnako ako štát Chiapas24 a jeho susediace oblasti. 

Na severe stratilo takmer polovicu svojho pôvodného územia vo vojne s USA v rokoch 1846-

1848. 

Spoločne s Peru tvorilo Mexiko jeden z nosných pilierov španielskeho impéria 

v Amerike. Bolo bohaté na nerastné suroviny, lacnú pracovnú silu, úrodnú poľnohospodársku 

                                                           
24

 Štát Chiapas kedysi patril pod Capitanía General de Guatemala a následkom koloniálnych vojen bol 
pričlenený k Mexiku. 
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pôdu a rozľahlé územia, vhodné na zakladanie nových príbytkov a osád. Príbeh Hernána 

Cortésa a jeho dobyvateľskej výpravy je dobre známy najmä vďaka dokumentácii Bernala 

Díaza de Castillo. Cortés prišiel na Yucatán v roku 1519 a potom, čo odrazil odpor miestnych 

indiánskych kmeňov, pokračovala jeho družina pozdĺž pobrežia, kde založili mesto 

Verazcruz. Keď sa Cortés dozvedel o bohatej ríši Aztékov, bez váhania sa vydal na čele 

vojenskej výpravy do jej hlavného mesta, Tenochtitlánu. Tam, na jeho veľké prekvapenie,  

boli prijatí ako božstvá, ktorých príchod predpovedali aztécke proroctvá. Prvé momenty 

prebehli mierovo, avšak karta sa rýchlo obrátila a Španieli sa uchýlili k zbraniam, krutosti 

a ľsti (navzájom proti sebe poštvali indiánske kmene) za účelom dosiahnuť úplnú nadvládu 

nad Mexikom. 

Nové Španielsko, ako bola pokrstená novovzniknutá  kolónia, dostalo v roku 1535 

štatút miestokráľovstva. Pod jeho vládu spadalo územie rozprestierajúce sa od polovice 

dnešných Spojených Štátov až po Panamu, vrátane Filipín. Indiánske obyvateľstvo bolo 

zotročované prostredníctvom systému encomiend, ktorý sa vtedy využíval aj v ďalších 

európskych kolóniách.  

V priebehu mexických dejín sa španielčina a indiánske jazyky navzájom sústavne 

ovplyvňovali. Na Yucatánskom polostrove sa dodnes hovorí mayskými jazykmi. Ďalej od 

mestských centier, ako napríklad v Méride, zostáva maya hlavným dorozumievacím 

prostriedkom, hoci úroveň vzdelanosti na vidieku rastie a s ňou aj plynulá španielčina.  

V juhovýchodnej časti Mexika prišla španielčina do kontaktu s viacerými indiánskymi 

jazykmi: zapoteco, huactéčtinou, totonackými jazykmi atď. Na severe je rozšírený otomí. 

Tarasco alebo taraský jazyk nájdeme v regiónoch na západ od Mexico City a yaqui na 

juhozápade krajiny. Indiánska reč, ktorá sa najviac podieľala na utváraní mexickej španielčiny 

do podoby, akú má dnes, je nahuatl alebo tzv. mexicano. Bol to jazyk Aztékov, s ktorým sa 

zoznámil už Hernán Cortés a hoci sa mocná ríša rozprestierala vo vnútrozemí, nahuatl bol 

rozšírený po celom tichomorskom pobreží Strednej Ameriky až po Kostariku.  

Španielske klérum si osvojilo nahuatl ako lingua franca v cirkevných 

a administratívnych záležitostiach, čím sa zvýšil jeho význam a rozšírila sféra pôsobenia. 

Nielen misionári, ale aj španielski vojaci a radoví obyvatelia nadobudli istú zručnosť v tomto 

jazyku, ako tomu nasvedčuje množstvo gramatických príručiek publikovaných počas 

koloniálnej éry. Tiež stojí za zmienku, že prvé knihy vydané v Mexiku boli napísané v 

nahuatli, rovnako ako aj viaceré verše z pera Sor Juany Inés de la Cruz.  
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Aj napriek tomu, že kolonizátori nikdy nezachádzali s domácim obyvateľstvom ako so 

seberovným, silný mocenský vplyv bývalého aztéckeho impéria a potreba udržiavať dobré 

vzťahy s jeho dedičmi, spôsobili rozšírenie nahuatlu aj medzi španielskych prisťahovalcov. 

Začali vznikať zmiešané manželstvá, ktoré následne plodili potomkov vychovaných 

indiánskymi matkami. Dostávame sa k veľmi podobnej situáci, akú budeme pozorovať v 

prípade Paraguaja: vzniká symbióza medzi španielčinou a indiánskym jazykom. Na rozdiel od 

paraguajského guaraní, vymizol nahuatl z miest oveľa rýchlejšie, čím sa následne zmenilo 

demografické a sociálne členenie. Nezachovali sa žiadne vierohodné dokumenty z prvej etapy 

nahuatl-španielského  bilingvizmu, ktoré by podali svedectvo o ich vzájomnom premiešavaní. 

Ťažko sa hľadá dôkaz, ktorý by nasvedčoval existencii  interlingua. Hoci sa našli Indiáni, 

ktorí hovorili iba lámanou španielčinou, čoskoro sa v rámci hispanizačného úsilia vytvorila 

spoločnosť, v ktorej mala dominantné postavenie španielčina. V mestských častiach bol 

nahuatl používaný len v úzkom rodinnom kruhu. Neexistencia prechodného jazyka vysvetľuje 

nízke zastúpenie domorodých syntaktických štruktúr v dnešnej mexickej španielčine. Nevie 

sa presne, koľko Španielov ovládalo nahuatl, isté však je, že v odľahlejších vidieckych 

regiónoch nebol nikdy úplne nahradený, z čoho vzišiel dodnes pretrvávajúci bilingvizmus. 

Na území Yucatánu si mayské jazyky udržali dominantné postavenie o niečo dlhšie; 

mestá a osady boli ostrovčekmi španielsky hovoriaceho obyvateľstva, zatiaľ čo ich 

obklopovali rozsiahle vidiecke pláne obývané indiánskymi kmeňmi, ktoré si udržiavali svoj 

jazyk a tradície. Príslušníci týchto spoločenstiev často slúžili v španielskych domácnostiach, 

pracovali ako stavbári a predavači, z čoho vyplýva, že obyvatelia yucatánskych miest 

prichádzali pravidelne do kontaktu s rôznymi zmiešaninami španielčiny a mayských jazykov. 

Dodnes existuje na Yucatánskom polostrove systém kást, takže bolo takmer nemožné, aby sa 

domorodé jazyky rozšírili do vyššej spoločenskej skupiny. Šanca, že by sa osobe indiánskeho 

pôvodu podarilo vyšplhať vyššie na socioekonomickom rebríčku je minimálna. Jazykové 

znaky pripisované mayskému substrátu takmer vôbec neovplyvňujú jazyk mestského 

obyvateľstva, ktorého jedinou rečou je španielčina. Na to, aby došlo k spomínanému vplyvu, 

museli by na Yucatáne nastať značné demografické zmeny.  

FONETIKA A FONOLÓGIA 

Vnútrozemie 

1. V celom vnútrozemí Mexika je časté oslabenie alebo aspirácia /s/ na konci slabiky. 

Tento jav, kombinovaný s pravidelnou redukciou neprízvučných samohlások, dodáva 
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sykavke [s] osobité postavenie. Niektorí lingvisti (Henríquez Ureña, Amado Alonso) 

presadzujú teóriu, že táto neobvyklá odolnosť /s/ vo vnútrozemskej časti Mexika je 

pozostatkom dedičstva nahuatlu - tento pôvodne neobsahoval sykavku /s/, avšak 

zahŕňal afrikátu /ts/, pričom následkom jej oslabenia vznikla dnešná podoba 

mexického [s]. Podľa tejto teórie, andalúzska redukcia /s/ na [h] sa vzťahuje 

k oblastiam, kde /s/ nebolo predtým posilnené na afrikátu, čo by vysvetľovalo 

zachovanie sykavkového [s] v horských oblastiach Mexika oproti eliminácii /s/ v 

Karibiku. S ďalšou  hypotézou prišli  Canfield (1934), Lope Blanch (1967) a iní, čo 

tvrdia, že koncové /s/ v nahuatli existovalo a bolo porovnateľné so španielskym c a z, 

koncom XVI. storočia  zredukovaných na [s]. Výslovnosť apikálneho [ś] sa priklonila 

k [š] charakteristického pre nahuatl, avšak už vyššie spomínané /ts/ nikdy úplne 

nenahradilo španielske /s/. Táto teória je veľmi ťažko dokázateľná a je preto už dlhšiu 

dobu predmetom mnohých diskusii.  

Yucatán 

2. Obyvatelia Yucatánu, ktorí sú bilingválni, často prezrádzajú svoj pôvod kladením rázu 

medzi jednotlivé slová. 

 

SYNTAX 

 

Samotná mexická španielčina nepredstavuje inak nezvyčajné syntaktické vlastnosti. Keď 

sa však presunieme do prostredia bilingválneho, kde je znalosť španielčiny len základná alebo 

do izolovaných vidieckych regiónov, objavíme mnohé zaujímavosti:  

1. Nadbytočné používanie privlastňovacích zámen: 

su papá de Pedro 

te dieron un golpe en tu cabeza   

me corté mi dedo 

ponételo tu vestido 

 

2. V oblasti Yucatánu a Chiapas sa stretneme s kombináciou neurčitý člen + 

privlastňovacie zámeno: 

    tiene que darse uno su gusto 

esa tu ciratura 

le da una su pena decírtelo 
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3. V niektorých mexických regiónoch používa bilingválne obyvateľstvo s nízkou 

úrovňou španielčiny pleonazmu lo: 

¿no te lo da ganas? 

No te lo invito a comer porque ya es tarde 

¿ Ya lo anunciaste la noticia? 

Najmä v strednej časti Mexika natrafíme na použite lo, ako univerzálnej enklitiky priameho 

predmetu, neorzlišujúcej mužský alebo ženský rod: 

lo compramos la harina 

lo ponen abajo los plátanos 

 comida lo vamos a dar 

 

Žiadna z uvedených konštrukcii nie je všeobecne charakteristická pre mexickú 

španielčinu,  jedná sa o znaky vlastné oblastiam, kde španielčina nie je prevládajúcim 

jazykom. V súčasnosti stratil nahuatl v Mexiku svoje popredné postavenie z hľadiska 

sociolingvistického. Opak by sa dal povedať o jazyku maya na Yucatánskom polostrove.  

 

LEXIKA 

Lexika v Mexiku bola do dnešnej doby náruživo študovaná mnohými lingvistami. T. 

Buesa uvádza vo svojom diele “Indoamericanismos léxicos”25 nasledovné výrazy:  

jícara   - šálka 

 petate   - rohož 

 petaca   - púzdro na cigarety/tabak 

 tiza   - krieda 

 malacate  - vreteno, naviják 

 tequila  - pálenka z agáve 

 chiche   - mäso; krehký, milý predmet  

 coyote   - kojot 

 tomate   - paradajka 

 cacao   - kakao 

 chocolate  - čokoláda 

                                                           
25

 Buesa, Tomás. “Indoamericanismos léxicos”. Z:  Historia y presente del español de América, coord. por César 
Hernández Alonso, 1992, ISBN 84-86022-66-5, s. 169-200. 
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 cacahuete  - arašid 

 aguacate  - avokádo 

 jalapa   - jalapa 

 

Ďlašie slová prebraté z nahuatlu a používané na severe Mexika: 

 zoquete  “tonto”    - hlupák 

 asquel  “una pequeña hormiga”  - malý mravec 

 moyote  “mosquito”   - komár 

 petaca  “maleta”    - kufor 

 chiquito  “muy pequeño”   - veľmi malý 

 papalote  “cometa”    - kométa, šarkan 

 mecate  "soga”    - lano, šnúra 

 tocayo      - menovec  

 itacate  “bulto”    - objem, taška 

 elote  “mazorca de maiz”  - kukuričný klas 

 olote  “mazorca de maiz desgranado” - vylúpaný kukur. klas 

 popote      - slama  

 guajolote  “pavo”    - moriak 

 molcajete     - druh misky 

 jocoque  “yoghurt”   - jogurt 

 cacle  “zapato”    - topánka 

 chante  “casa”    - dom 

 

3.2.6. Nikaragua 

 

Na území Strednej Ameriky žilo v koloniálnom období veľké množstvo domorodých 

národov, avšak dobové dokumenty, ktoré sa zachovali, prinášajú len málo informácii o tom, 

ako títo pôvodní obyvatelia prijali španielsky jazyk a ako prebiehal proces hispanizácie. 

Najdôležitejším dochovaným dielom je paródia El Güegüence z pera neznámeho autora, v 

ktorej je opísané pôsobenie nahuatlu v koloniálnej Nikarague. Nepoznáme presné obdobie 

jeho vzniku, odhaduje sa však na začiatok XVIII. storočia. Jedným z prvých, kto sa 

güegüense zaoberal bol Brinton26, opisuje ho ako: 

                                                           
26

 Brinton, Daniel G. The Güegüense: a comedy ballet in the Nahuatl-Spanish dialect of Nicaragua. Philadelphia: 
D.G. Brinton, 1883. 
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 ... un dialecto mixto... compuesto de un nahua fragmentario y un español corrompido, que, al 

principio, servía como medio de comunicación entre los conquistadores y sus súbditos, y que después 

se convirtió, en cierta medida, en la lengua habitual de esos últimos27 

 Pravdou však je, že güegüense sa len minimálne odchyľoval od vtedajšej španielskej 

normy. Text je tvorený  kombináciou  španielčiny s nahuatlom a do toho sú vložené rozsiahle 

pasáže čisto v nahuatli. Pripomína to hovorený prejav Indiána pochádzajúceho z 

bilingválneho prostredia. Španielčina  güegüense nejaví znaky, ktoré by nasvedčovali 

prítomnosti vplyvu substrátu; naopak, zdá sa, akoby sa navzájom vytláčali. Ďalšia z možných 

teórii hovorí, že bol tento text napísaný ako príručka pre hercov, ktorí si osvojili túto 

kombináciu španielčiny a nahuatlu, aby tak oslovili čo najširšie publikum. Text je hovorový a 

archaický, prispôsobený prejavu protagonistov v úlohe povozníkov. Aby sme si vedeli 

predstaviť v praxi ako güegüense vlastne vyzeral, pozrime sa na nasledujúcu ukážku z diela  

El Güegüence: 

GÜEGÜENSE:  Pues mas ha sido carpintero, hacedor de yugos, aunque  sean de 

papayo, hacedor de arados, aunque sean de tecomajoche ya pachigüe mayule 

Sor. Gobor Tastuanes.   

(“Pues, ha sido carpintero, hacedor de yugos, aunque  sean de papayo, hacedor 

de arados, aunque sean  de la madera con la que se hacen los templos. Esto 

satisfará al inteligente Gobernador Tastuanes.”) 

GOBERNADOR:  Ya pachigüete no pachigüete, pues Güegüence asanese palparesia mo 

Don Forcico timaguas y verdad tin oficios.    

   

(“No, no estoy satisfecho aún. Que Güegüense le diga a su hijo, don 

Forcico, que dé cuenta verdadera de sus oficios.”) 

 

GÜEGÜENSE: Pues si cana amigo Capn Algl Mor Mayague nistipampa Sres. 

Principales, sones, mudanzas, velancicos, necana y palparesia Don Forcico 

timaguas y verdad tin oficios.  

 

                                                           
27

 “...zmiešnaný dialekt... tvorený z útržkov nahuatlu a lámanej španielčiny, ktorý spočiatku slúžil ako 
dorozumievací prostriedok medzi kolonizátormi a ich podriadenými a ktorý sa neskôr stal bežne používaným 
jazykom tých posledne spomenutých”. 
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(“Entonces, si mi amigo Capitán Alguacil Mayor quiere, en mi presencia, que 

los señores principales suspendan la música, las danzas, las canciones y los 

bailes, Don Forcico nos dará cuenta verdadera de sus oficios.”)  

 

Bezpochyby sa jedná o zaujímavý text, ktorý má určite veľmi blízko k spomínanej 

teórii Henríqueza Ureñu, že by sa mohlo jednť o príručku pre hercov, aby ich predstavenia 

boli zrozumiteľné tak španielskemu, ako aj indiánskemu publiku. Zároveň je tento text akousi 

ukážkou rozvinutého bilingvizmu v koloniálnom období na území Nikaraguy. 

 

3.2.7. Paraguaj 

 

Paraguaj, “krajina dvoch rečí”, predstavuje jediné hispanoamerické územie, kde si 

indiánsky jazyk dokázal udržať pevné postavenie popri španielčine. Lingvistický profil 

Paraguaja sa stal objektom záujmu viac z hľadiska sociologického ako z pohľadu 

deskriptívnej lingvistiky. Mnohé jazykové štúdie vytvárajú dojem, že všetci Paraguajčania 

hovoria akousi polovičnou španielčinou, popretkávanou slovami z guaraní, plnej 

syntaktických kalkov28. Iné sa prikláňajú k názoru, že španielčina v Paraguaji sa takmer nelíši 

od tej v Argentíne alebo Chile. Realita je však o niečo zložitejšia. Paraguajská španielčina sa 

vyznačuje početnými vlastnosťami a konštrukciami výlučne charakteristickými pre túto 

oblasť. 

 Španielski kolonizátori sa po prvýkrát dostali do oblasti dnešného východného 

Paraguaja po rieke Paraná z Buenos Aires. Okrem toho, že natrafili na dovtedy nevídanú flóru 

a faunu, stretli sa s národom Guaraní, ktorý v tom čase prosperoval a mal nadvládu nad 

susednými kmeňmi. Podobne, ako aj v ostatných častiach Latinskej Ameriky, boli popredným 

záujmom Španielov drahé kovy. Spustila sa zlatá horúčka s vidinou El Dorada, legendárneho 

mesta zlata. V roku 1535 započala expedícia pod vedením Pedra de Mendozy systematický 

prieskum horného toku Paraná a o dva roky neskôr bolo založené mesto Asunción. Španieli 

spolunažívali s Indiánmi v relatívnom mieri, dokonca sa dá povedať, že ich vzájomné vzťahy 

boli stabilné a trvácne. Tento vzájomný kontakt sa vyznačoval aj spontánnosťou, s akou 

prebehlo rasové miešanie, kde domorodé ženy privádzali na svet deti španielskych 

kolonizátorov. Vznikali domácnosti, kde sa deti učili guaraní ako svoj materinský jazyk, čo 

by mohlo vysvetľovať bilingvizmus dnešného Paraguaja a uprednostňovanie guaraní ako 

“srdcu milšieho jazyka” (lengua del corazón).  
                                                           
28

 kalk: pomenovanie utvorené podľa inojazyčnej predlohy 
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Indiáni národa guaraní stáli po boku Španielov aj počas nájazdov znepriatelených 

kmeňov z oblasti Chaca na západe, ale aj brazílskych banditov z východu. Nových 

prisťahovalcov z Európy v tom čase Paraguaj veľmi nelákal a preto tam podiel Európanov 

zostal nízky. Tí, čo sa rozhodli zostať, prispôsobili sa tamojším podmienkam a drsnému 

spôsobu života, čím sa izolovali od modelov metropolitného životného štýlu  prosperujúcich 

kolónii typu Buenos Aires. 

 Úzky kontakt medzi španielčinou a guaraní spôsobil, že akákoľvek jazyková odchýlka 

od zaužívanej španielskej normy sa automaticky pripisuje vplyvu guraní. Nie je tomu vždy 

tak, aj keď niet najmenších pochýb, že sa tento domorodý jazyk výrazne podpísal na podobe 

paraguajskej španielčiny a pretrvávajúcom bilingvizme v priebehu niekoľkých storočí. Hoci 

mnoho Paraguajcov ovláda  niektorý z indiánskych jazykov, rasové miešanie odstránilo 

etnické rozdiely medzi jednotlivými skupinami. Zaujímavosťou je, že sa dodnes nájdu 

izolované indiánske kmene zachovávajúce si svoju vlastnú kultúrnu identitu.  

 Na utváraní paraguajských dejín sa podpísala aj činnosť jezuitov. Príchodom do 

Paraguaja a jej susedných oblastí sa Ježišova družina (Compañía de Jesús) ihneď zamerala na 

roztrúsené indiánske kmene, ktoré začali zoskupovať do tzv. reducciones. Následne ich 

zamestnávali v hospodárskych prácach pozostávajúcich väčšinou z tkania látok a 

 spracovávania maté a zeleného čaju, ktoré sú dodnes popredným poľnohospodárskym 

produktom  krajiny. Tieto, v mnohých bodoch sporné aktivity jezuitov vyvrcholili založením 

výrobných družstiev (kooperatív), kde pracovalo viac ako 100.000 Indiánov, čo v tom čase 

predstavovalo najväčší experiment tohto druhu v Latinskej Amerike.  

S vyhnaním jezuitov v roku 1767 boli rozpustené aj výrobné družstvá. Zostáva pre nás 

otázkou, aké lingvistické následky mali tieto jezuitské zriadenia. Vieme, že ako misionári 

podorovali šírenie guaraní a vydávali v ňom písané náboženské listiny, čím si v značnej miere 

získal priazeň v koloniálnom i postkoloniálnom Paraguaji.  

 

 FONETIKA A FONOLÓGIA 

 

Vplyv guaraní na fonetiku španielčiny na území Paraguaja: 

1. Intervokálne /y/ sa často vyslovuje ako afrikáta. Malmberg (1947) pripisuje túto 

výslovnosť vplyvu guaraní; je to jedna z  hypotéz, ktorú sa zatiaľ nepodarilo potvrdiť. 

Mnohí Paraguajci ho tak vyslovujú vedome, aby upozornili na svoj regionálny pôvod. 
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Je treba dodať, že určité sociálne skupiny (mestská, stredná až vyššia trieda zväčša 

ženy) vyslovujú /y/ ako frikatívnu alveoláru (niekedy prepalatálnu). 

 

2. Znelá spoluhláska /b/ zvykne byť vyslovovaná labiodentálne ako [v], dokonca aj na 

začiatku syntagmy. Cassano29 vyslovil hypotézu odkazujúcu na jazykový substrát, 

podľa ktorej si jazyk guaraní vypožičal zo španielčiny frikatívnu bilabiálu [β] v pozícii 

na začiatku syntagmy, ktorá sa tým dostala do opozície s okluzívnou nazálou [mb] na 

začiatku slova, keďže v guaraní slová nikdy nezačínajú jednoduchým [b]. Následne sa 

stalo spomínané [β] súčasťou paraguajskej španielčiny. Je to určite zaujímavá 

hypotéza, avšak chýbajú dostatočné dôkazy na jej verifikáciu. 

 

3. /s/ na konci slabiky a slova sa vo väčšine prípadov aspiruje, avšak jeho úplná 

eliminácia je zriedkavá, okrem pozície na konci syntagmy. Medzi vidieckym 

obyvateľstvom, kde sa dodnes stretneme s vysokým percentom analfabetizmu 

a sociálne nižšími vrstvami v mestách, je typická úplná eliminácia /s/. Tento jav sa 

zvykne pripisovať možnému jazykovému substrátu. 

 

4. Jedným z najvýraznejších znakov je kladenie rázu, t.j. uzavieranie hlasovej štrbiny 

(glotis) medzi jednotlivými slovami, predovšetkým medzi koncovou spoluhláskou 

a počiatočnou samohláskou. Uzavretie glotis môže nastať dokonca aj medzi dvoma 

vnútornými samohláskami tvoriacimi hiát. Určite je veľmi lákavé pripísať to vplyvu 

guaraní, avšak predsa sa nájdu skeptici. Germán de Granda tvrdí, že tento jav majú za 

následok iné vonkajšie faktory, pričom jeho výskyt podporila existencia podobných 

javov v jazyku guaraní. Hoci prítomnosť uzáveru glotis nájdeme aj v obastiach 

Argentíny, kde je zrejmý vplyv guaraní, predstavuje to len čiastočný dôkaz 

o vzájomnej spojitosti.  

 

5.  U neprízvučných samohlások sa niekedy stretneme s miernou nazalizáciou, ale nie je 

to pravidlom. Granda si všimol určitej straty labiálnosti /u/ medzi obyvateľstvom 

s nízkou úrovňou španielčiny. Táto zvláštnosť môže súvisieť s výskytom 

nezaokrúhlenej strednej/zadnej samohlásky /ɨ/ (písaného y) v indiánskom guaraní.  

 

                                                           
29

 Cassano, Paul. “La [b] del español del Paraguay, en posición incial”. Revue Romane, 1972, č. 7, s. 186-8. 
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6. Čo sa týka okluzívnych spoluhlások, v prvom rade spomeňme /d/, /g/ a  /b/. 

Spoluhlásky /d/ a /g/ sa na začiatku slova vyslovujú ako frikatívy alebo dokonca 

vôbec, ak sú v intervokalickej pozícii. /d/ sa na konci slova často približuje k /r/. 

 

7. Foném /ĉ/ môže v odľahlých vidieckych oblastiach nadobudnúť až frikatívnu podobu 

[š] . 

8. Čo sa týka konsonantických skupín, v mnohých prípadoch je zrejmý vplyv fonetiky 

guaraní. Časté je nahradzovanie sekvencí [mp], [nk] [nt] za fonémy /mb/, /ng/ a /nd/, 

rovanko ako pri nahradzovaní [ld] za [rt] a [dr] za [rd]. 30   

Ak bol vzájomný kontakt natoľko intenzívny, že prispel k začleneniu prozodických 

znakov guaraní do regionálneho dialektu španielčiny, položme si otázku, prečo sa s podobnou 

pravidelnosťou neobjavujú aj syntaktické schémy. Mnohé sú síce pripisované vplyvu guaraní, 

ale rovnako môže ísť o nedokonale zvládnutú španielčinu. Vzdelaní Paraguajci používajú 

rovnakú syntax ako juh Latinskej Ameriky. John M. Lipski má pre tento jav vysvetlenie. Na 

to, aby sa syntaktické javy preniesli z guaraní do španielčiny, musela by v koloniálnom 

Paraguaji existovať interlingua. Avšak v Paraguaji bol už od samého začiatku normou 

bilinvizmus inklinujúci ku guaraní, kde španielske výrazy slúžili len na doplnenie lexikálnych 

medzier.  

 

SYNTAX 

 

Úroveň znalosti španielčiny bezprostredne súvisí s nadobudnutým vzdelaním, ktoré je 

priamo úmerné spoločensko-ekonomickému zaradeniu. Robotnícka trieda v mestách 

a vidiecke obyvateľstvo s nižším vzdelaním vytvárajú jazykové štruktúry, ktoré sa často 

odchyľujú od pravidiel španielskej normativnej gramatiky. Táto španielčina s prvkami 

guaraní sa zvykne zo žartu nazývať guarañol, čo vyvolalo otázku existencie “tretieho jazyka” 

v Paraguaji. Je pravdou, že tam existujú prinajmenšom tri rôzne formy miešania jazykov. 

Prvou je vzájomné premiešavanie lexikálnych prvkov španielčiny a guaraní, čím vzniká 

hovorový jazyk typický pre bilingválne prostredie, predovšetkým v mestských oblastiach. 

U Paragvajcov,  ktorých znalosť oboch jazykov je plynulá,  je často guaraní silne ovplyvnený 

španielčinu a to nie len z hľadiska lexikálneho, ale aj syntaktického. Tento zaujímavý 

jazykový úkaz sa zvykne označovať termínom jopará. Ide o čosi viac, ako len pridávanie 

                                                           
30

 Granda, Germán. Español de América, español de África y hablas criollas hispánicas. Madrid: Editorial 
Gredos, 1994, s. 301-304. 
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indiánskych slovíčok do španielčiny, čo koniec koncov robí drvivá väčšina  obyvateľstva. 

Tretiu skupinu tvoria tí, čo španielčinu neovládajú dostatočne a robia výrazné gramatické 

chyby, používajúc syntaktické a morfologické konštrukcie pochádzajúce z guaraní. 

 

Uveďme si niektoré konkrétne príklady mimohispánskej syntaxe, ktoré sú často 

pozorovateľné v paraguajskej lámanej španielčine: 

 

1. Kombinácia neurčitý člen + privlastňovacie zámeno:  

un mi amigo 

otro mi hermano 

 

2. Vetné konštrukcie podobné trpnému rodu so slovesom ser + minulé príčastie sa 

objavujú v situáciách, kde by španielčina použila rod činný: 

 si ellos fueron llegado anteayer 

 

3. Použitie qué tan a qué tanto vo funkcii príslovkového určenia vyjadrujúceho 

množstvo sa objavuje v niektorých vidieckych oblastiach a je zároveň spoločným 

znakom pre Strednú Ameriku a Mexiko. 

 

4. Todo (ya) odkazuje k deju dokonavému alebo  nedávno ukončenému:  

Ya trabajé todo ya  “Ya he terminado de trabajar” 

 

5. V Paraguaji sa stretneme s použitím de + zámeno v kontextoch, kde by iné španielske 

dialekty použili etický datív (dativo ético alebo dativo de interés): 

Se murió de mí mi gatito  [ = se me murió...] 

Se perdió de mí mi bolsa  [= se me perdió...] 

 

6. Paragvajci s nízkou úrovňou španielčiny zvyknú vynechávať tan u prídavnych mien v 

komparatíve: 

María es [tan]simpática como Natalia. 

 

7. Chyby v gramatickom skloňovaní v oblastiach, kde je španielčina de facto druhým 

jazykom nie sú ničím ojedinelým; príčinou nie je priamy vplyv guaraní, ale skôr 
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neúplná výuka španielskej morfológie v samom počiatku a nedostatočné využitie v 

praxi. 

 

8. Určité členy sa vynechávajú v mnohých situáciach, kde ich španielska gramatická 

norma vyžaduje:    

La comida de hoy es más sabrosa que [la] de ayer 

Los de[l] primer grado son menos atrevido[s] que [los] de[l] segundo 

 

9. Bilingválny jedinci nie vždy rozlišujú medzi osobnými zámenami  tú a usted, keďže  

guaraní obsahuje len zámeno druhej osoby a to ndé. Nielenže sa tieto zámena 

používajú nesprávne, dokonca sa stáva, že veta obsahuje morfologické tvary 

zodpovedajúce obom zámenám:  

Traiga tu [= su]  familia  

 

10. Sloveso ser sa v niektorých vetných konštrukciach vynecháva: 

Eso [es] lo que yo te pregunté 

 

11. V domorodom prostredí je obvyklá duplikácia enklitík. Zaujímavé však je, že 

namiesto enklitík priameho predmetu sa používajú le a les, t.j. tvary predmetu 

nepriamemeho: 

Les invité a mis amigas 

Le quiero a mi mamá 

LEXIKA 

Prítomnosť guaraní na území Paraguaja sa podpísala veľkou mierou aj na podobe 

lexiky. Mnohé výrazy sa v súčasnosti rozšírili aj za hranice Paraguaja. Spomeňme tie 

najznámejšie: 

ñandutí  “el exquisito encaje paraguayo” - druh paraguajskej čipky 

ñandú  “un ave parecida al avesrtuz”  - vták podobný pštrosovi 

urubú  “buitre”    - sup 

yopará  “parra”     - vinná réva 

mitaí  “niño/niña”    - chlapec/dievčatko 

karaí  “señor”    - pán 
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z výrazov bežne používaných v Španielsku (aj u nás) sú to:  

maraca - maraka 

gaucho  - gaučo 

bucanero - bukanier 

jaguar  - jaguár 

tapir  - tapír 

 

Mnohé slová sa vymedzujú len na dvojjazyčné prostredie a z toho dôvodu konverzácia  

“v španielčine” medzi bilingválnymi Paraguajcami môže byť pre cudzinca značne 

nezrozumiteľná. 

 

3.2.8. Peru 

 

 Už od počiatkov kolonizácie Ameriky malo Peru privilegovanú pozíciu v očiach 

Španielov a to vďaka nesmiernemu bohatstvu, ktoré táto krajina ponúkala a ktoré prekonalo 

všetky reálne očakávania. Španieli stavali pevnosti, budovali vojenské základne a využívali 

stratégie zodpovedajúce potrebám obchodných ciest. Prisťahovalci z ostatných, menej 

bohatých kolónii robili všetko preto, aby sa im podarilo dostať sa za vysnívaným bohatstvom.  

Peru bolo sídlom jednej z najvyspelejších  indiánskych civilizácii, kde neskôr 

prebiehalo intenzívne spolunažívanie natívnych jazykov a španielčiny, ktoré trvalo dlhšie ako 

v ktorejkoľvek inej časti Latinskej Ameriky. Tento lingvistický kontakt sa dlho udržiaval v 

rovnováhe a to z dôvodu hlboko zakorenenej prítomnosti indiánskej tradície a kultúry. 

 Pred príchodom Španielov bolo Peru strediskom Inkskej ríše s hlavným vládnym 

centrom v Cuzcu. Ríša sa rozprestierala od juhu Kolumbie až po strednú časť Chile a 

severozápad Argentíny. Začiatkom XVI. storočia sa Inkská ríša zmietala v bojoch o 

následníctvo trónu. Huáscar, právoplatný dedič trónu, bol podporovaný inkskou šľachtou 

zastúpenej v Cuzcu, zatiaľčo Atahualpa, ktorého matka bola jednou z kráľovských konkubín, 

stál na čele Quita. Za podpory silného vojska sa mu podarilo poraziť Huáscara, avšak v roku 

1532, v čase obnovenej stability ríše po prekonanej občianskej vojne, nastal nečakaný zvrat. 

Francisco Pizzaro so svojimi druhmi prenikli do mesta Cajamarca a hoci ich nebolo viac než 

sto, dokázali za pomoci kanónov, koní, ostrých oštepov a cvičených psov, poraziť tisíce 

inkských bojovníkov. Atahualpa skončil v zajatí a hoci pristúpil na požiadavky Španielov, 
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slobody sa nedočkal. Jeho násilná smrť podlomila kolená inského odporu. Hernando de Soto 

ovládol nasledujúci rok Cuzco a Pizarro založil roku 1535 Limu.  

Španielsko zaviedlo systém encomiendy31 a od chvíle, kedy boli objavené ložiská 

kovov a drahých kameňov skončili tisíce Indiánov v otroctve na nútených prácach. Toto bola 

skutočná cena honby za zlatom. Netrvalo dlho a z odľahlého územia vyrástlo 

miestokráľovstvo (Virreinato del Perú) ešte väčšieho významu ako Mexiko. Koloniálne 

podniky sa po dobu viac ako sto rokov sústreďovali na ťažbu peruánskeho zlata a striebra, čo 

značne narušilo socioekonomickú a lingvistickú rovnováhu. Lima sa stala strediskom 

kultúrnej a ekonomickej aktivity. Španieli v administratívnych funkciách ju len zriedkakedy 

opúšťali a priamo tam zavádzali honosný európsky životný štýl. Zvyšné oblasti Peru začali 

postupne spoločensky a ekonomicky stagnovať. Poľohspodárstvo bolo ponechané v rukách 

Indiánov a celková farmárska činnosť sa rozbiehala len veľmi pomaly. V pobrežných 

oblastich sa rozvinulo poľnohospodárstvo zamerané na tropické plodiny, kde využívali na 

práce najmä afrických otrokov a kontakt s hlavným mestom bol minimálny. Z lingvistického 

hľadiska spomínané okolnosti spôsobili, že sa jazyk (vyššej triedy) v Lime stal akousi 

modernou enklávou španielčiny uprostred mora archaických a izolovaných dialektov.  

 Pri analýze vlastností peruánskej španielčiny je rovnako dôležité  vziať do úvahy jej 

etnolingvistické ako aj regionálne postavenie. Úroveň bilingvizmu a vplyv indiánskeho 

substrátu sú dva rozdielne faktory oddeľujúce vysokohorské oblasti od amazonského regiónu, 

pričom sa vo vnútri každej komunity môžu objaviť výrazné odchýlky. Ak zovšeobecníme 

etnolingvistický a geografický pohľad na vec, delenie dialektov v Peru bude nasledovné: 

pobrežné, vysokohorské a dialekty povodia Amazonky. Pobrežné oblasti môžme dalej 

rozdeliť na severné (smerom k ekvádorskej hranici), stredné (oblasť Limy/Callao) a južné 

(hranice s Chile). Vysokohorské oblasti a povodie Amazonky sa z hľadiska regionálnych 

kritérii nedelia. Uvedené klasifikácie sú založené hlavne na fonologických kritériách. Pri 

analýze syntaxe by stačilo rozdelenie na andskú španielčinu (t.j. bilingválnu) a zvyšné 

regióny, zatiaľ čo z pohľadu lexiky by to kvôli jeho roztrúsenosti bolo oveľa 

komplikovanejšie. 

 Ako už bolo spomenuté, prítomnosť Španielov na území Peru bola od začiatku veľmi 

intenzívna, rovnako ako bol intenzívny aj dlhotrvajúci kontakt medzi španielčinou a 

kečuánčinou. Na brehoch jazera Titicaca dodnes nájdeme indiánske komunity 

                                                           
31

 encomienda: (v 16. – 19. stor.) vykorisťovanie indiánskeho obyvateľstva kolonizátormi (encomenderos), v 
špan. kolóniách Latinskej Ameriky 
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dorozumievajúce sa jazykom aymara, ktorého jazykový vývoj je paralelný s vývojom 

kečuánčiny.  

 Krátko na to, ako padla Inkská ríša do rúk dobyvateľov, započal sa proces 

hispanizácie veľkých miest, akým bolo napríklad Cuzco. Naproti tomu v menších mestách a 

odľahlejších regiónoch si obyvateľstvo zachovalo svoje pôvodné indiánske jazyky. Úroveň 

španiečiny sa od prípadu k prípadu znažne líšila a dodnes pozorujeme u bilingválnych 

jedincov značné odchýlky od gramatickej normy. Viac ako štyri storočia prítomnosti 

kečuánčiny po boku španielčiny nemohli nezanechať stopy v jej lexike, fonetike, syntaxe, atď.  

Entre los hablantes bilingües se ha desarrollado una interlengua estable, y aunque algunas 

construcciones no son hispánicas de orgien, las usan de forma sistemática una cantidad significativa de 

peruanos y deben ser consideradas como una faceta legítima del español peruano. 32 

FONETIKA A FONOLÓGIA 

Andy – vysokohorské oblasti 

1. Väčšina andských dialektov si v Peru zachovala laterálnu palatálu /ʎ/ v opozícii k /y/. 

/ʎ/ sa zvykne vyslovovať ako laterála a /y/ ako oslabená frikatíva, avšak u 

bilingválnych obyvateľov môže byť /ʎ/ vplyvom kečuánčiny vyslovené ako vibrujúca 

frikatíva. 

 

2. Výslovnosť skupín /tr/, /pr/ a /kr/ je z časti daná etnolingvistickým pôvodom. Medzi 

bilingválnou časťou populácie je /r/ v tomto prípade frikatíva alebo retroflexná 

aproximanta. Tí, čo sú jednojazyční, vyslovujú /r/ ako jednoduchú vibrantu. 

 

3. Peruánci s nízkou úrovňou španielčiny zachovávajú pri /b/, /d/ a /g/ v intervokalickej 

pozícii okluzívnu výslovnosť. 

 

4. Vplyv kečuánčiny sa podpísal aj na prízvuku, často kladenom v španielskych slovách 

na predposlednú slabiku:  

corazón > corázon 

                                                           
32

 “Medzi bilingválnym obyvateľstvom vznikla už vcelku ustálená interlingua, a hoci niektoré vetné konštrukcie 

nie sú hispánskeho pôvodu, systematicky ich používa značná časť Peruáncov a preto by mali byť považované za 

charakteristický znak peruánskej španielčiny.” Z: Lipsky, John M. El español de América. Madrid: Ediciones 

Cátedra, 1996, s. 339. 
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plátano > platáno33        

 

5. /f/ sa väčšinou aspiruje ako [h]. Tiež dochádza k zaukrúhľovaniu [hw], dokonca aj v 

pozícii pred nezaokrúhlenými samohláskami: 

enfermo  [enhwermo] 

 

6. Ďalším zo znakov vplyvu kečua je tendencia redukovať španielsky vokalický systém, 

t.j. päť samohlások, na protiklady /e/ - /i/ a /o/ - /u/. Takáto výslovnosť sa označuje 

ako motosidad, pojem majúci pohŕdavý podtext34:   

mesa > misa 

puna > pona  

Amazonské nížiny 

1. Intervokalické /y/ je medzi indiánskm obyvateľstvom vyslovované ako afrikáta. 

 

2. Platia tu niektoré prvky spomenuté už v andskej oblasti: /b/, /d/ a /g/ v intervokalicej 

pozícii zvyknú byť vyslovované okluzívne; /f/ zvykne byť [h] alebo  [hw] vrátane 

pozície ped nezaokrúhlenými samohláskami. 

 

 MORFOLÓGIA 

1. V prostredí, kde indiánske jazyky prevažujú nad španielčniou je bežné, že enklitiká 

priameho predmetu lo a la sa používajú v kontextoch, ktoré podľa normy vyžadujú 

predmet nepriamy:  

él los [les] dijo el secreto 

Je bežné, že medzi enklitikami a priamym či nepriamym predmetom chýba zhoda v 

rode a čísle. Všeobecne platí, že lo sa bez rozdielu používa pre priamy aj nepriamy 

predmet: 

  no lo [los] vi a sus hermanitos 

  a María nosotros lo [la] adoramos35  

                                                           
33

 Escobar, Alberto. “Bilingualism and dialectology in Peru”. International Journal of the Sociology of Language, 

č. 9, s. 85-96. 
34

 Cerrón-Palomino, Rodolfo. “Aspectos sociolingüísticos y pedagógicos de la motosidad en el Perú”. Pueblos 

Indígenas y Educación, 1988, č. 5, s. 55-83.  
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SYNTAX 

 V andskej oblasti by sme našli také syntaktické kombinácie ako v žiadnej inej 

španielsky hovoriacej zemi. Sú výsledkom dlhodobého vplyvu domorodých jazykov 

kečuánčiny a aymara. Nás budú samozrejme zaujímať práve tie: 

1. Prehodený slovosled typu predmet + sloveso: 

dinero tengo  

 

2. Neobvyklé použitie gerundia a ďalších nedokonavých foriem slovesa: 

De mi mamá en su casa estoy yendo. 

¿Qué diciendo nomás te has venido?  “¿Por qué has venido?” 

A tu chiquito oveja véndeme. 

Después encima con las hierbas todo tapa bien bonito. 

A cortar alfalfa mi mamá está yendo. 

La puerta sin cerrar nomás me había dormido. 

Mi santo de mí lo han celebrado. 

En Ayacucho ya estábamos.36 

Podobné konštrukcie so slovosledom typickým pre kečuánčinu už do určitej miery 

zľudoveli a prenikli do literárneho jazyka španielčiny v oblasti peruánskych Ánd. Realitou 

však zostáva, že takéto vetné konštrukcie sú v praxi typické iba v prípadoch, kedy je úroveň 

španielčiny veľmi nízka. 

3. Zdvojené privlastňovanie: kombinácia privlastňovacieho prídavného mena a 

predložkovej syntagmy na čele s de. V prípadoch, kedy kečuánčina ďaleko prevyšuje 

úroveň španielčiny sa de objavuje hneď na začiatku: 

de mi gato su rabo 

de mi mamá en su casa estoy yendo37 

de un señor sus perros 

Podobné slovné spojenia nájdeme aj v oblasti Amazónie, kam ich podľa všetkého priniesli 

migrujúce indiánske kmene. 

                                                                                                                                                                                     
35

 Príklady prevzaté z: Lipsky, John M. El español de América. Madrid: Ediciones Cátedra, 1996, s. 345. 
36

 Príklady prevzaté z: Lipsky, John M. El español de América. Madrid: Ediciones Cátedra, 1996, s. 346. 
37

 Cerrón-Palomino, Rodolfo. “La enseñanza del castellano: deslindes y perspectivas”. En: Escobar, A. (comp.): 

El reto del mullilingüismo en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1972, s. 155.                                        
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4. Jedným z charakteristických rysov je aj používanie diciendo alebo dice a to najmä v 

ústnej tradícii. Možné vysvetlenie tohto javu spočíva v preklade slova nispa38, 

pochádzajúceho z kečuánčiny: 

Entonces sale una señora. Qué cosa, diciendo... hazme descansar diciendo...39 

no sé dónde está mi marido, diciendo 

 

5. Interlingua opomína určitý a neurčitý člen: 

y cuando toca [la] guitarra, sa entran a su casa 

trabajaba en [un] hospital 

 

6. Kladenie predložky en pred príslovky miesta: 

vivo en acá 

en arriba sale agua 

 

7. Pre vyjadrenie minulého deja, s  ktorým daná osoba nemá osobnú skúsenosť sa 

zvykne používať predminulý čas: 

habías venido ayer    “parece que veniste ayer” 

LEXIKA 

 Následkom významného postavenia Peru v koloniálnom období sa mnohé pôvodne 

kečuánske výrazy zovšeobecnili a rozšírili po celej Latinskej Amerike. Niektoré z nich sú 

príznačné pre andskú oblasť, avšak len málo z nich je charakteristických výhradne pre Peru. 

Medzi najčastejšie používané patria: 

 

 ajiaco            “plato hecho con ajo y patatas”         - jedlo z cesnaku a zemiakov 

 ancheta          “una buena ganga”          - dobrá kúpa 

 anticucho           “tipo de kebab”                      - typ kebabu 

 cancha [blanca]       “palomita de maiz”           - popkorn 

 chupe   “tipo de guisado”           - druh mäsového pokrmu

 chacra   “granja pequeña”           - malý statok, dvor 

 choclo   “mazorca”            - kukuričný klas 

                                                           
38

 Slovo napomáhajúce vyjadriť niečo, čo je hovorené alebo už bolo povedané inou osobou. Túto štruktúru tvorí 

sloveso  “hovoriť” ni-, spojené s tvarom gerundia –spa. Z tohoto si môžeme ľahko odvodiť španielske diciendo. 
39

  Príklad prebraný z: Stark, Donald. Aspectos gramaticlaes del español hablado por los niños de Ayacucho. 
Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1970. 
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 chompa  “jersey”            - sveter  

 concho   “sedimento del café o vino, etc.”     - sediment kávy, vína, atď. 

 dormilonas  “tipo de pendientes”           - typ náušnice 

 escobilla  “cepillo, cepillo de dientes”          - kefa, zubná kefka 

 jebe   “goma”            - guma 

 jora40   “maíz fermentado para hacer chicha” - kvasená kukurica na 

         výrobu nápoja chicha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 Príklady prevzaté z: Lipsky, John M. El español de América. Madrid: Ediciones Cátedra, 1996, s. 349. 
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4. ZÁVER 

Vzájomná geografická blízkosť španielčiny a indiánskych jazykov ešte nestačí k tomu, 

aby jazykový substrát ovplyvnil miestne dialekty. Rovnako ani demografická prevaha 

indiánskej populácie nezaručuje vytvorenie výraznejšieho lingvistického vplyvu. Je pravda, 

že k prenášaniu lexikálych výrazov stačia aj povrchnejšie podmienky, avšak zmena 

fonologických alebo syntaktických schém už vyžaduje špecifické demografické, 

sociolingvistické a historické faktory, neopomínajúc dve základné podmienky. Prvou je 

bilingválna, etnicky zmiešná domácnosť, to znamená otec Španiel a matka Indiánka. V takejto 

dvojjazyčnej domácnosti prevládne jazyková rozdielnosť (cambio de códigos) nad 

vzájomným štrukturálnym miešaním. Inými slovami, výsledkom bude, že sa deti naučia 

plynulo a gramaticky správne oba jazyky. Do španielčiny môže preniknúť odlišná intonácia, 

rytmus a niektoré segmentálne prostriedky. Paraguaj sa najviac približuje tomuto jazykovému 

modelu. V bilingválnych domácnostiach, kde deti trávia väčšinu času s príbuznými, 

hovoriacimi len indiánskymi jazykmi alebo lámanou španielčinou, nemusí znalosť 

španielčiny zo strany detí dosiahnuť európsky štandard.  

Ďalšou metódou jazykového prenosu (transferencia lingüística) je postupná 

lingvistická zmena väčšinovej indiánskej populácie, ktorá má za následok osvojenie si 

interlinguy ako materinského jazyka. Či bude akceptovaná ako regionálny štandard, závisí od 

sociopolitických otázok. Je možné, že bude existovať vedľa španielčiny bez toho, aby mala 

akýkoľvek vplyv na jazykovú normu. Takúto situáciu môžme pozorovať napríklad v Bolívii, 

Ekvádore, na Yucatánskom polostrove a v oblasti povodia Amazonky. 

Luis Fernando Lara41 sa k lingvistickej situácii Strednej Ameriky a Mexika vyjadril 

nasledovne:  

La influencia de la lenguas amerindias sobre [...] el español ha sido largamenete debatida. En 

muchos trabajos los resultados de la investigación de esa influencia están determinados por una 

selección ideológica previa que divide a los investigadores en dos bandos: el de los que tratan de 

demonstrar que lo que ha dado sus características principales al español de esta región es la influencia 

                                                           
41

 Lara, L.F.  “Áreas Lingüísticas. VII: México y América Central”. Z diela: Holtus, G., Metzeltin, M., Schmidt, Ch. 
Lexikon der Romanistischen Linguistik. VI, 1, Tübingen, 1992, str. 563.  
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de las lenguas amerinidias de sustrato –en especial nahuatl- y el de los que proponen demonstrar que 

tal influencia ha sido mínima.42 

Ukážme si to na konkrétnom príklade, akým je dvojnásobné privlastňovanie (doble 

posesivo) charakteristické pre oblasť Ánd (Peru, Bolívia, sverozápad Argentíny). Predstavujú 

ho konštrukcie typu: 

 su amiga de Juan 

 su casa de mi papá  

 Prečo sme vybrali práve tento príklad? Ide totiž o morfosyntaktický jav, ktorý vyvolal 

značne protichodné reakcie u stúpencov indigenizmu  a  hispanistov. Indigenisti tvrdia, že ide 

o jav prebratý z kečuánčiny, ktorý je podľa Anthonyho Lozana43 možné dokázať jeho 

jazykovou analýzou. Hispanisti sú toho názoru, že sa jedná o prežívajúci španielsky 

archaizmus z koloniálnych čias. Táto hypotéza je podložená literárnymi ukážkami, kde sa 

v stredovekej španiečine skutočne vyskytuje rovnaký typ duplikácie ako v andskom regióne: 

  ¿tan sabia era su madre del señor?  (Lope de Rueda) 

  queremos sigir sus consejos de Cristo   (Santa Teresa)   

  sus padres della    ( Ginés Péraz de Hita)      

  que es la obra propia suya de Cristo  ( Fray Luis de León) 44 

 Zaujímavé však je, že duplikácia pri vyjadrovaní vlastníctva sa v španielčine XVI. 

storočia vzťahovala výhradne na tretiu osobu singuláru. Tvrdenie, že sa tento syntaktický jav 

dostal na americkú pôdu s prvými conquistadormi a imigarantmi je preto nespochybniteľné. 

Naproti tomu andská španielčina sa neobmedzuje len na tretiu osobu jednotného čísla. 

Privlastňovacie štruktúry zahŕňajú aj ostatné osoby a vyznačujú sa prehodeným poradím 

vlastník-vlastníctvo: 

de mí mi papá es carnicero 

 čo presne zodpovedá privlastňovacím konštrukciám v kečuánčine. 

                                                           
42

 “O vplyve natívnych jazykov na fonetiku španielčiny sa diskutuje už dlhodobo. V mnohých vedeckých prácach 
sú výsledky tohto vplyvu závislé od ideologického zaradenia daných odborníkov, ktoré ich delí do dvoch skupín: 
na tých, ktorí sa snažia dokázať, že španielčina spomínaných regiónov nadobudla svoje charakterisktické 
vlastnosti vďaka substrátu indiánskych jazykov a to najmä nahuatlu. Druhá skupina sa snaží dokázať, že tento 
vplyv je minimálny.” 
43

 Lozano, Anthony. “Syntactic borrowing in Spanish from Quechua. The noun phrase”. Lingüística e 
indigenismo moderno en América, Lima, 1975, s. 297-305. 
44

 Príklady prevzaté z: Keniston, Hayward. The Syntax of Castilian Prose. The sixteenth Century. Chicago: The 
University of Chicago Press, 1937. 
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 Aký z toho vyplýva pre nás záver? Fakt, že andská španielčina sa neviaže len na tretiu 

osobu, ako tomu bolo v stredovekej španielčine a že poradie vlastník-vlastníctvo je rovnaké 

ako v kečuánčine, nasvedčuje jej priamemu vplyvu. To, že sa duplikácia zhoduje so 

španielčinou XVI. storočia môže byť pripísané náhode. 

 Dôvod, prečo sme venovali tejto syntaktickej analýze toľko priestoru je jednoduchý. 

Prihliadnuc k stáročia trvajúcemu formovaniu americkej španielčiny v prostredí, kde mali 

indiánske jazyky hlbokú tradíciu, je niekedy naozaj ťažké s istotou určiť, ktoré z jej znakov 

pripísať natívnemu vplyvu. V niektorých situáciach sa môžeme len domnievať, inokedy 

máme dostatočné množstvo dôkazov o ich pôvode. 

Hispanizácia prebiehala po stáročia a prebieha do súčasnosti. Ešte aj dnes, na začiatku 

XXI. storočia, sa nájdu tisíce Indiánov, ktorí španielčinu odmietajú. Proces hispanizácie je 

čoraz intenzívnejší, pričom nejde až tak o šírenie španielčiny, ako o zdokonaľovanie sa v nej. 

Za postupný zánik domorodých jazykov a ich vplyvu môže, okrem iného, aj ich neskutočná 

rôznorodosť a roztrúsenosť. Len v samotnom mexickom štáte Oaxaca sa hovorí viac než 

pätnástimi, každý z nich počíta s niekoľkými dialektami navzájom nezrozumiteľnými. Keď 

porovnáme túto situáciu s celistvoťou španielčiny, pochopíme postupné zanikanie natívnych 

jazykov (prehľad súčasnej jazykovej situácie: viď Príloha 1).  

V koloniálnom období prebiehala hispanizácia pomaly, dnes je jej rýchlosť závratná. 

Domorodné jazyky, ktoré dodnes v Amerike prežívajú, musia neustále odolávať 

narastajúcemu vplyvu španielčiny, ktorá si už od XVI. storočia upevňuje svoje postavenie.   

Medzi lingvistami dodnes neexistuje jednotný názor na to, aký majú vlastne domorodé jazyky 

dosah na španielčinu. Isté je, že vplyv jazykového substrátu je pozorovateľný najmä 

v odľahlejších regiónoch, v ľudových sociolektoch a v bilingválnom prostredí, kde doposiaľ 

nezískala španielčina dominantné postavenie. 
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4.1. Résumé: Vplyv natívnych jazykov na americkú španielčinu 

 Dostávame sa na koniec našej práce. Zmapovali sme jazykový vývoj v Latinskej 

Amerike, počnúc príchodom prvých Španielov do Nového sveta, pokračujúc koloniálnym 

obdobím a postupnou hispanizáciou domorodého obyvateľstva, pričom sme si pripomenuli 

priaznivé i menej priaznivé faktory pôsobiace v tomto procese. 

 Hlavnú časť sme venovali prítomnosti španielčiny na americkom kontinente bok po 

boku natívnych jazykov a z toho vychádzajúcich vzájomných vplyvoch 

a taktiež podmienkam, ktoré takýto priebeh umožnili.  

 Konkrétne príklady a situácie sme analyzovali v tretej kapitole a to v krajinách: 

Argentína, Bolívia, Ekvádor, Mexiko, Nikaragua, Paraguaj a Peru. Sledovali sme mieru 

vplyvu natívnych jazykov z hľadiska fonologického, syntaktického a lexikálneho.  

 Naše bádanie nedospelo ku konkrétnemu, ucelenému výsledku. Rozsah témy 

a nedostatok presných a overených informácii necháva záver nášho bádania otvorený.      
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4.2. Résumé: Influence of the indigenous languages in American Spanish 

We are reaching the final pages of this work. We have looked into the language 

evolution in Latin America, beginning with the arrival of the first Spaniards to the New World 

that was followed by the colonial era and successive Hispanization of the indigenous people. 

We also mentioned some positive elements that helped this process to fulfil its aims. 

Main part was dedicated to the presence of the Spanish language on the American 

continent side by side with the indigenous languages, their influence and conditions that were 

favourable in this linguistic situation. 

In the third chapter we analysed  concrete examples in the following coutries: 

Argentine, Bolivia, Ecuador, Mexico, Nicaragua, Paraguay and Peru. We observed a level of 

indigenous influence from phonological, syntactic and lexical point of view. 

Our investigation has not reached a concrete, compact result. The extention and lack 

of exact and proved information in this linguistic field leaves our conclusion open. 
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