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Abstrakt
Andská španělština je varianta španělštiny používané v andských
oblastech od jižní Kolumbie po severozápadní Argentinu a vznikla jako
produkt kontaktu s místními indiánskými jazyky, kečuánštinou
a ajmarštinou. V této práci, na základě kvalitativního zpracování části
korpusu získaného při terénním výzkumu v jižním Peru (Cuzco),
analyzuji některé typické rysy místní andské španělštiny, srovnávám je
s kečuánštinou a snažím se prokázat, zda se jedná o transferenci
z kečuánštiny. V úvodních částech je přehled klasifikace americké
španělštiny v andských zemích, základní informace o místních
indiánských jazycích a popis kečuánské gramatiky srovnávaný se
španělštinou. V závěru práce je přehled studovaných jevů.
Klíčová slova:
andská španělština, španělština, kečuánština, jazykový kontakt, Cuzco, Peru

Abstract
Andean Spanish is a variety of Spanish used in the Andean region from
south Colombia to south-west Argentina, and it emerged as a product of
contact with local Amerindian languages, Quechua and Aymara. In this
thesis, based on a qualitative analysis of a part of a corpus obtained during
a fieldwork in south Peru, I analyse some particular features of local
Andean Spanish, comparing them to Quechua, and trying to establish
whether they represent a transference from Quechua. The first chapters
are focused on an overview of Latin American Spanish dialectology with
respect to Andean regions, basic information on local Amerindian
languages and a description of Quechua grammar compared to Spanish.
In the Conclusion is an overview of studied features.
Key words:
Andean Spanish, Spanish, Quechua, Language contact, Cuzco, Peru
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středoperuánské dialekty kečuánštiny

Q II
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šp.
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ÚVOD

Tato disertační práce navazuje na moji práci diplomovou, La influencia
del quechua en el español andino, obhájenou v roce 2006 na Masarykově
univerzitě v Brně. Můj zájem o andskou španělštinu začal před více než
patnácti lety, když jsem studoval španělskou filologii a všímal si rozdílů
mezi

evropskou

španělštinou

a

španělštinou

používanou

přáteli

pocházejícími z andských zemích. Tou dobou jsem se už také několik let
věnoval studiu kečuánštiny a některé rysy vyskytující se v jejich řeči byly
strukturně podobné aglutinační kečuánštině.
Od doby, kdy jsem psal diplomovou práci, byla publikována řada
dalších publikací o andské španělštině, podrobněji zpracovaných, a také
pokročily moje znalosti kečuánštiny, začal jsem se v menší míře věnovat
i ajmarštině, dalšímu jazyku používanému v Andách.

Úvod
Andská španělština je varianta španělštiny, která se používá
v horských oblastech Jižní Ameriky, od jižní Kolumbie až po
severozápadní Argentinu. Nejvíce mluvčích je v Peru, v Bolívii
a v Ekvádoru. Tato práce je zaměřena na jihoperuánskou andskou
španělštinu, zmíněny jsou však i hlavní odlišnosti i podobnosti s jinými
variantami.
Tato varianta španělštiny má jednak některé konzervativní rysy,
jednak nové rysy, které se vyvinuly pod vlivem místních jazyků,
kečuánštiny a ajmarštiny. Nejedná se však o přechodné rysy ve španělštině
bilingvních mluvčích, které časem vymizí. Je třeba rozlišovat bilingvní
španělštinu, ve které se vliv indiánských jazyků projevuje mnohem
výrazněji, od španělštiny andské. U Kečuů a Ajmarů, kteří se učí
španělštině, postupně některé jevy mizí, nakonec se udrží převážně jen ty,
které se vyskytují i u monolingvních mluvčích; ti je zase dál předávají na
další generaci. V důsledku migrace do měst tato varianta ovlivňuje
i pobřežní variantu španělštiny, některé méně negativně vnímané rysy se
také dostávají do standardní španělštiny andských zemí.
Jazykový kontakt je ve větší míře studován od vydání práce Uriela
Weinreicha Languages in Contact (1953). Kontaktová lingvistika se
postupně vyvíjí, na Weinreicha navázali další, z nichž jmenujme alespoň
Carmen Silvu-Corvalán, Terrence Kaufmana a Sarah Thomasonovou.
Jevy, které se projevují ve variantách jazyka ovlivněného jiným
jazykem, se v literatuře nazývají různě: kalk, interference, transference,
výpůjčka, chyba apod. Weinreich používá termín interference, který
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definuje jako „rearrangement of patterns that result from the introduction
of foreign elements into the more highly structured domains of language“
(Weinreich 1968: 1). Tento termín tedy zahrnuje vzájemné vlivy mezi
jazyky. Novější termín transference (přenos) se zdá být vhodnější,
označuje jednoduše přenos (jakýchkoliv jazykových jevů) z jednoho
jazyka do druhého. Je však třeba mít na paměti, že v situaci jazykového
kontaktu dochází ke vzájemnému ovlivňování jazyků, transference
neprobíhají pouze z jednoho jazyka do druhého.
Transferenci

můžeme

rozlišit

na

přímou,

při

které

dochází

k nahrazení nějaké formy v ovlivněném jazyce jinou formou z druhého
jazyka (lexikální výpůjčka), nebo k nahrazení či přidání nové gramatické
funkce, nového významu apod. Nepřímá transference ovlivňuje frekvenci
již

existujícího

jevu

(např.

zdrobněliny

v

andské

španělštině).

Gramatikalizací nazýváme změnu lexikálního významu na gramatickou
funkci, případně přidání nové gramatické funkce k již existujícím
(expanze); opakem je lexikalizace a simplifikace.
Další termín používaný v kontaktové lingvistice je kalk. Ten je
většinou chápán jako doslovný překlad jednotlivých morfémů nebo
rozšíření významu existujícího slova, oba typy projevující se při
slovotvorbě. V této práci však používáme termín kalk (gramatický
syntaktický, funkční) pro přenos lexikálního významu (ne formy, to je pak
výpůjčka) a dále jakýchkoliv gramatických funkcí, (morfo)syntaktických
konstrukcí apod. (srov. Silva-Corvalán 2001: 269–290; Merma Molina 2008:
65–95; Haboud 1998: 43–74; práce Germána de Grandy).
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Zatímco diplomová práce byla založena především na dostupné
literatuře, v této disertační práci vycházím také z kvalitativní analýzy dat
získaných během pobytu v Cuzku a přilehlých oblastech jižního Peru.
Tyto výzkumné pobyty byly podpořeny Grantovou agenturou Univerzity
Karlovy v Praze.
Lingvistická data byla získána během dvou pobytů v Peru (2008
a 2009) ve formě rozhovorů, které byly nahrávány na diktafon. Jedná se
o cca 40 hodin, délka nahrávky s jedním mluvčím se pohybovala většinou
mezi jednou a dvěma hodinami. Kromě toho byly písemně zaznamenány
příklady některých jevů ve výpovědích, které jsem zaslechl a zrovna se
nenahrávalo (většinou mám poznamenaného mluvčího), a v některých
psaných textech (jen výjimečně: etikety, nápisy apod.).
Pro výběr mluvčích nebyla stanovena žádná specifická kritéria,
podstatné bylo pouze to, aby se jednalo o mluvčí andské španělštiny
(nikoliv bilingvní španělštiny – nedokonale naučené), proto byly nahrávky
získány od mluvčích ve městech (Cuzco, Arequipa, Lima, La Paz). Dva
mluvčí byli nahráni během jejich pobytu v České republice (2008 a 2012).
Většinou se jednalo o osoby, které jsem znal už z dřívějších pobytů, o jejich
příbuzné a známé, případně osoby, se kterými jsem se během pobytu
v Cuzku častěji vídal. U cizích osob jsem se snažil setkat se s nimi vícekrát
před rozhovorem. Vztah k mluvčím měl napomoci tomu, aby rozhovor
nebyl veden příliš formálně, aby mluvčí ztratili ostych a vyjadřovali se
pokud možno jako při běžné komunikaci s jinými lidmi.
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Nahrávky byly pořízeny s 27 mluvčími a v dalších třech případech se
skupinou více lidí během volné konverzace; k těmto lidem však nebyly
získány (přesné) informace a pravděpodobně je pro výzkum nepoužiji
(možná využiji některých příkladů). Jedna mluvčí nebude použita,
protože její kompetence ve španělštině nebyla dostatečná a výzkum s ní
byl rychle ukončen. V La Pazu byli nahráni také dva mluvčí aymarštiny
(oba pracují v rádiu; bylo by zajímavé porovnat andskou španělštinu
u kečuánsky a ajmarsky mluvících lidí, příp. jihoperuánskou a bolivijskou
španělštinu, ale dva respondenti je zřejmě na takové srovnání málo). Pro
výzkum tedy budou použity nahrávky od 24 mluvčích (možná také nějaká
data ze skupinových rozhovorů).
Všichni respondenti pocházejí z jižního Peru, kromě tří jsou
z departamentů Cuzco a Apurímac. Většina žije dnes v Cuzku, několik
v Limě či v Arequipě, jeden mluvčí žije v La Pazu a jeden ve Francii. Až na
výjimky nežili dlouhodobě mimo oblasti, kde se mluví andskou
španělštinu, jen jedna mluvčí žila 17 let v Limě a jiný mluvčí 3 roky na
Kubě (a jeden žijící dnes ve Francii). Všichni mluví plynně španělsky,
kromě jedné osoby všichni umí i kečuánsky (většinou na dobré úrovni,
jako mateřský jazyk nebo naučený v dětství). Většinu lze zařadit do
střední vrstvy (učitelé, kancelářské práce, obchodníci – i když tohle také
může znamenat, že prodávají v obchůdku ve vlastním domě, což je v Peru
velmi běžné), jen tři osoby mají základní vzdělání.
Sběr dat probíhal v kombinaci neformálního polostrukturovaného
a volného (nestrukturovaného) rozhovoru. Během nahrávání rozhovoru
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nebo před ním byl mluvčí požádán o souhlas s použitím nahrávky.
Rozhovor byl zpravidla předem domluven a nahrávka pořízena pokud
možno v klidném prostředí, což však nebylo vždy možné z různých
důvodů dodržet (nicméně zájem byl především na morfosyntaktických
jevech, nikoliv fonetice).
Během rozhovoru byl použit dotazník (většinou na začátku, po
několika úvodních frázích), ve kterém byla zjišťována sociodemografická
data o mluvčích (věk, původ, zaměstnání, znalost a používání jazyků,
znalost jazyků u dětí a rodičů) a jejich názory na situaci a budoucí vývoj
kečuánštiny apod. Podstatné informace byly zaznamenávány také
písemně do dotazníku (respondenti až na výjimky obsah dotazníku
neviděli, otázky byly kladeny ústně). Tento dotazník byl bilingvní
(v kečuánštině a španělštině) a některé otázky byly některými mluvčími
částečně zodpovězeny v kečuánštině (jen kratší odpovědi na uzavřené
nebo polouzavřené otázky v úvodní části dotazníku).
Některé volné otázky (např. “Proč myslíte, že se dnes mluví méně
kečuánsky?” a jiné názory na současnost a budoucnost kečuánštiny)
umožňovaly mluvčím, aby se více rozhovořili a příp. diskutovali o tématu
(tato témata byla podstatná pro zvýšení pravděpodobnosti výskytu forem
s modálním či evidenciálním významem). Pro získání souvislejšího textu
byl také mluvčí požádán, aby vyprávěl nějaký příběh nebo popsal postup
přípravy oblíbeného nebo typického jídla (vhodné pro formy gerundia
s významem předčasnosti) apod. Pokud se našlo nějaké jiné téma
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k hovoru, pokračovalo se v něm. Cílem bylo získat co nejvíce dat mimo
krátkých odpovědí na uzavřené nebo polouzavřené otázky dotazníku.
Nahrávky měly být pořízeny vždy s jediným mluvčím, v několika
případech se však v průběhu přidal jiný respondent (dotazník byl vyplněn
s každým, pokud to bylo možné). Někdy bylo pořízeno více nahrávek
s týmž mluvčím, někdy z toho důvodu, že se vše nestihlo během jednoho
setkání, jindy proto, že respondent byl k dispozici dlouhodobě a byly
příležitosti k nahrávání dalších dat. Při několika příležitostech (několikrát
v rodině, kde jsem bydlel, dále na návštěvě jejich příbuzných, na návštěvě
známých a na setkání hudebníků z dep. Apurímac v Limě) jsem také
nechal diktafon zapnutý po delší dobu v přítomnosti více lidí a byly
zaznamenány přirozené konverzace trvající i více hodin (kromě nahrávek
rodiny však bude obtížné určit, kdo zrovna mluví, a je tedy možné, že tato
data nebudou využita, nebo jen jako zdroj příkladů).
Původně byl plánován pouze kvalitativní přístup k získaným datům.
Bylo by však vhodné zjistit vztah mezi frekvencí zkoumaných jevů
a některých proměnných.
Vzhledem k charakteru rozhovoru byla získána data různých typů:
kratší odpovědi na některé (polo)uzavřené otázky (poměrně malá část,
která pro výzkum nebude podstatná), delší odpovědi na volné otázky,
delší souvislejší monologické texty obsahující vyprávění nebo procedury
přípravy jídel, delší konverzace o určitém tématu s respondentem, příp.
i sekvence konverzací mezi různými mluvčími. Jednou z proměnných by
tedy mohl být charakter textu. Předpokládám, že v názorech mluvčích na
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současný stav a budoucnost kečuánštiny bude větší výskyt jevů týkajících
se

modality (epistemické) a příp. inferenciální evidenciality (futurum,

různé částice). Ve vyprávěních se bude více vyskytovat formálně
vyjádřená reportativní evidencialita (plusquamperfektum, částice dice aj.),
v popisech přípravy jídel gerundium s významem předčasnosti a různé
konektory. V konverzacích bude zřejmě možné zkoumat větší spektrum
jevů typických pro andskou španělštinu.
Pro frekvenci některých jevů mohou být dále relevantní některé
proměnné

sociolingvistické

(věk,

bilingvnost,

vzdělání,

používání

kečuánštiny v domácnosti v dětství nebo v současnosti apod.)
a lingvistické (pozice slova, ve kterém se jev projevuje, ve větě či
v syntagmatu, jeho lexikální kategorie, syntaktická funkce aj.).
Do této doby byla však zpracována jen část nahrávek, které byly
přepsány studentkou (celé nahrávky nebo některé části od 22 mluvčích,
včetně některých skupinových nahrávek), tyto transkripce bude třeba ještě
doplnit. Zbývající nahrávky je třeba přepsat kompletně.
Pro tuto disertační práci byla použita jen přepsaná část, ve které byly
pro kvalitativní analýzu vyhledávány (také počítačově) vhodné příklady
k jednotlivým jevům.
Do budoucna se plánuje další zpracování dat z výzkumu. Nahrávky a
odpovídající transkripce budou rozděleny podle charakteru textu,
mluvčího a případně dalších parametrů, a tato data budou anotována
v programu Elan (nebo jiném), aby mohla být zpracována také
kvantitativně.
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Cílem této práce je na základě získaných dat zdokumentovat a popsat
morfosyntaktické rysy typické pro andskou španělštinu jižního Peru
(oblast Cuzka), které jsou pravděpodobně výsledkem transference
z kečuánštiny (a/nebo ajmarštiny). Tyto rysy jsou porovnány s podobnými
strukturami v kečuánštině, aby mohl být zdůvodněn jejich původ
v kečuánštině (v některých případech lze uvažovat i o nepřímé
transferenci). Počet rysů, které zřejmě pocházejí z indiánských jazyků, je
poměrně velký, byly proto vybrány nejčastější a nejvýraznější rysy.
Kvalitativní analýza bude v budoucích pracích, po kompletním
zpracování korpusu, pravděpdobně doplněna i analýzou kvantitativní.
Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole je podán přehled
klasifikace americké španělštiny, se zaměřením na andské země (tato část
je mírně přepracovanou verzí podobné kapitoly v diplomové práci). Další
kapitola je věnována jazykům v Andách. Jsou uvedeny základní informace
k jednotlivým jazykovým skupinám, jejich dialektální klasifikace
a historický vývoj kečuánštiny a ajmarštiny spolu s některými
sociolingvistickými otázkami. Následuje obsáhlejší přehled kečuánské
morfologie, doplněné někdy informacemi o ajmarštině, a srovnané se
španělštinou. Z úsporných důvodů nebyly příklady opatřeny glosami,
výběr lexémů a okolní text však snad budou pro porozumění postačující.
Hlavní část je věnována popisu jevů v andské španělštině, které byly
ovlivněny indiánskými jazyky. Na rozdíl od diplomové práce jsem se
soustředil převážně na morfosyntaktické jevy, na základě dat z výzkumu
i dostupné literatury. V závěru práce je krátké shrnutí těchto jevů.
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HISPANOAMERICKÁ
DIALEKTOLOGIE

Andská španělština je jednou z variant španělštiny, které se používají
v Latinské Americe. Přestože má mnohé rysy, které můžeme připsat vlivu
místních indiánských jazyků, zároveň částečně zapadá mezi jiné dialekty
španělštiny na americkém kontinentě, a bude tedy vhodné si nejdříve
přiblížit

některé

starší

i

modernější

klasifikace

latinskoamerické

španělštiny.
Španělé osídlili nejprve Antily, záhy také horské oblasti dobytých říší
(Mexiko, Peru), o něco později pronikli i do vnitrozemí. Španělština,
kterou s sebou přinesli, prošla nejprve procesem koinezace, během
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kterého se srovnaly dialektální rozdíly mezi variantami z různých částí
Španělska, pak se však začíná španělština v různých oblastech Ameriky
vyvíjet svými vlastními cestami. V pobřežních oblastech se projevuje vliv
andaluzské španělštiny, zatímco v horských a vnitrozemských oblastech se
udržuje španělština poněkud konzervativnějšího rázu.
Z místních indiánských jazyků byla přejata některá slova, především
slova pro nově „objevenou“ flóru a faunu, nové přírodní jevy a slova
týkající se místního způsobu života. V oblastech s vysokou hustotou
indiánského obyvatelstva je kontakt s místními indiánskými jazyky velmi
intenzivní a dochází ke vzájemnému ovlivňování španělštiny a místních
jazyků i na gramatické úrovni. Rozsáhlý bilingvismus je dodnes přítomný
především v Mexiku, Andách a v Paraguayi.
Na

následujících

stranách

budou

nejprve

přiblíženy

některé

klasifikace španělštiny na celoamerické úrovni, pak se zaměříme na
dialektální dělení v andských oblastech (především v Peru). Typické rysy
hlavních variant latinskoamerické španělštiny jsou obecně známy
a nebudeme se jimi podrobněji zabývat.
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1.1. Americká španělština
1.1.1. Armas y Céspedes
Na konci 19. století se objevil první návrh na dělení variant americké
španělštiny, který sepsal Juan Ignacio de Armas y Céspedes, Oríjenes del
lenguaje criollo.1 V této práci se autor pokusil charakterizovat karibskou
oblast na základě lexika. Slova dělí podle jejich původu (mezi nimi i slova
kečuánského původu), chyby jsou však časté.
První stránky práce jsou věnovány rozdělení španělštiny v Americe.
Armas y Céspedes rozlišuje čtyři (nebo pět) jazyků: kreolštinu v Karibiku,
další v Mexiku a Střední Americe, na pobřeží Pacifiku a v Buenos Aires.
Nevysvětluje však, jak k tomuto dělení dospěl.
Armas y Céspedes ukázal svou prací, že španělština v Americe je
skutečně rozdělená na více variant, a zároveň se věnoval i možnému vlivu
indiánských jazyků na španělské lexikum.

1.1.2. Henríquez Ureña
O necelé půlstoletí později, v roce 1921, Pedro Henríquez Ureña
publikoval článek Observaciones sobre el español de América. Mezitím vyšly

1

2. vydání, La Habana, 1882. Tuto práci jsem neměl k dispozici, vycházím z Morena
Fernándeze (1993: 17–19).
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slovníky regionalismů a jiné materiály, na kterých mohl založit své bádání
a sepsat souhrnné dílo o americké španělštině.
Všímal si těchto jevů, které daly vznik dialektálním rozdílům nebo je
podpořily: podnebí, odlišnost obyvatelstva, kontakt s indiánskými jazyky,
různé kulturní úrovně a větší či menší izolace.
Základní dělení je podle něj na kraje chladné (horské) a teplé
(nížinné):2

zatímco

v

chladných

krajích

se

udržují

konsonanty

a vypadávají nepřízvučné vokály, v teplých krajích je tomu naopak. Tyto
rozdíly připisuje vlivům klimatu. Zároveň vzhledem k existenci těchto
rozdílů odmítá teorii andaluského původu americké španělštiny.
Dělení na dialektální oblasti je obdobou dělení, kterou navrhl Armas y
Céspedes. Provizorně vyděluje pět nářečních oblastí (Henríquez Ureña
1921: 41): (1) bilingvní oblasti Spojených států amerických, Mexiko a
Střední Amerika, (2) španělské Antily, pobřeží a nížiny Venezuely
a pravděpodobně sever Kolumbie, (3) andské oblasti Venezuely,
vnitrozemí a západní pobřeží Kolumbie, Ekvádor, Peru, většina Bolívie a
snad sever Chile, (4) většina Chile, (5) Argentina, Uruguay, Paraguay
a možná část bolivijského jihovýchodu. Každá zóna se dále dělí, např.
první na šest regionů.
Takto španělštinu rozdělil, kromě jiného, na základě kontaktu
s

některým

indiánským

jazykem:

nahuatl,

lucayo,

araukánština a guaraní, v tomto pořadí pro příslušné zóny.

2
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Nářeční dělení Henríqueze Ureñi bylo kritizováno některými
lingvisty. José Pedro Rona (1964: 65–66) mj. upozorňuje, že počet
indiánských jazyků je větší než zmíněných pět, jejich distribuce
neodpovídá Henríquezově dělení na nářeční oblasti, a že nelze
předpokládat, že by nářeční rozrůznění španělštiny bylo způsobeno
míšením s indiánskými jazyky. Místo toho navrhuje dialektální dělení na
základě izoglos.

1.1.3. Rona
Zmíněná kritika nářečního dělení podle Henríqueze Ureñi vyšla
v roce 1964 jako součást dalšího článku věnovaného této problematice: El
problema de la división del español americano en zonas dialectales, jejímž
autorem je José Pedro Rona.
Rona definuje nářeční oblasti na základě izoglos pro čtyři jevy: yeísmo
(sloučení fonémů /ʝ/ a /ʎ/, tj. grafémů ‹y› a ‹ll›), žeísmo (výslovnost jednoho
nebo obou z těchto fonémů jako [ʒ]), přítomnost či absence vosea (zájmeno
vos pro 2. osobu sg. a příslušné slovesné tvary) a tvary vosea ((A) - áis, - éis,
- ís, (B) - áis, - ís, - ís, (C) - ás, - és, - ís, (D) - ás, - és, - es).
Podle těchto kritérií „zkušebně navrhuje“ (Rona 1964: 70–73) šestnáct
oblastí a vedle nich ještě sedm dalších oblastí, kde dochází k míšení
jazyků: tři s angličtinou, čtyři s portugalštinou a jedna s kečuánštinou
(Santiago del Estero v Argentině). Ronovo dělení je tedy výrazně
podrobnější než výše zmíněná dvě. Nářeční oblasti relevantní pro tuto
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práci jsou uvedeny v tabulce 1. Území, kde se mluví kečuánštinou
a ajmarštinou, resp. andskou španělštinou, je rozděleno do několika
nářečních oblastí.

Nářeční oblast

Y

Ž

V

F

4 Andská oblast Kolumbie

ne

ne

ano

C

5 Andská oblast Ekvádoru

ano

ano

ano

C

6 Horská oblast Ekvádoru

ne

ano

ano

B

7 Pobřeží Peru, kromě jihu

ano

ne

ne

—

8 Andská oblast Peru

ne

ne

ne

—

9 Jižní část Peru

ano

ne

ano

B

Sever Chile, severozápad
10 Argentiny a bolivijské
departamenty Oruro a Potosí

ne

ne

ano

11 Zbytek Bolívie

ne

ne

ano

no

ne

ano

23

Provincie Santiago del Estero
(nebo její část) v Argentině

B

C
D

Tabulka 1: Nářeční oblasti v andských zemích podle Rony
(Y = yeísmo, Ž = žeísmo, V = voseo, F = forma vosea)

Rona (1964: 73) si také všiml, že španělština i kečuánština
v argentinském Santiagu jsou podobnější severoperuánským variantám 3
(Ancash a Madre de Dios) spíše než sousedním, což nasvědčuje možnému
masivnímu přesunu obyvatelstva v období po španělské kolonizaci. Jde
zřejmě o první zmínku o tom, že by santiagská španělština mohla patřit
k andské španělštině.
3
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Zamora Munné (1979: 90–91) ve své práci (viz níže) podrobil Ronovu
klasifikaci kritice. Metodologii (izoglosy) považuje za správnou, ne však
výběr rysů. Zavrhl žeísmo jakožto fonetickou realizaci dvou odlišných
fonémů. Jako distinktivní rys není vhodné ani yeísmo, protože se vyskytuje
i ve Španělsku, a formy vosea, které rozlišují menší regiony a hodí se spíše
pro vymezení subdialektů. Jako jediný použitelný rys se mu jeví pouze
přítomnost či absence vosea. Rysy vhodné pro dialektální rozčlenění by
měly podle něj být přítomné pouze na americkém kontinentě a měly by se
vyskytovat v rozsáhlých oblastech.

1.1.4. Resnick
Resnickova metoda je zcela odlišná: Melvyn Resnick se nesnaží
rozdělit varianty americké španělštiny do rozsáhlejších dialektálních
oblastí, ale systematicky zaznamenat, ve kterých oblastech se vyskytují
určité fonologické a fonetické rysy. Práci vydal v roce 1975 pod názvem
Phonological Variants and Dialect Identification in Latin American Spanish,
metodologii znovu popsal o rok později v článku Algunos aspectos
histórico-geográficos de la dialectología hispanoamericana.
Jednotlivé

rysy

odlišující

varianty

americké

španělštiny

jsou

zachyceny binárně; přítomnost či nepřítomnost jednoho rysu umožňuje
rozdělit teritorium na dvě oblasti, se dvěma rysy na čtyři oblasti atd.
Resnick vybral osm fonetických a fonologických rysů vyskytujících se
v hispanoamerické španělštině, které společně v různých kombinacích
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umožňují rozlišit 256 (28) dialektálních jednotek. Kombinace základních
rysů jsou indexovány ve dvou tabulkách (A, B), dalších dvanáct (C až N)
umožňuje podrobnější (nebinární) rozlišení některých fonetických rysů.
Osm základních binárních opozic je definováno přítomností či absencí
následujících rysů: zachování /s/, /n/, vícekmitového /r/ a znělosti
samohlásek ve všech pozicích, rozlišování /ʎ/ od /ʝ/ a /l/ od /ɾ/, frikativní
výslovnost /b/ po /l/ a glotální či faryngální realizace /x/. Dodatečné rysy
zahrnují různé typy jiné realizace zmíněných fonémů (např. žeísmo,
aspirace vs. elize /s/) a voseo, včetně verbálních forem.
Na základě indexu uvedeného v tabulkách pro danou kombinaci rysů
lze pak v databázi rysů nebo zemí (nejrozsáhlejší část publikace) zjistit,
v kterých oblastech se tato kombinace vyskytuje, jak často nebo v jaké řeči
a u kterých mluvčích, respektive jaké rysy se vyskytují v určité oblasti.
Data ohledně distribuce těchto rysů Resnick získal z dostupné literatury.
Celá práce je autorem koncipována jako metoda pro zjištění původu
konkrétní španělsky mluvící osoby (dialektu, kterým mluví), lze ji však
použít i obecně pro klasifikaci americké španělštiny.
Kritiky Resnicka se vztahují především k množství dialektálních
oblastí. Na druhou stranu však tato práce obsahuje cenná data
systematicky

uspořádaná

jak

podle

kombinací

základních

rysů

a jednotlivých vedlejších, tak podle zemí a regionů, a umožňuje tak
poměrně podrobné srovnávání. Jak sám Resnick uvádí (1975: 4),
s výjimkou Canfieldovy La pronunciación del español en América nebyla do
té doby dostupná žádná souhrnná práce s podobnými daty.
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1.1.5. Zamora Munné
Klasifikace španělštiny, kterou navrhl Juan Clemente Zamora Munné
ve své práci Las zonas dialectales del español americano (1979), je založena na
Ronově metodě. Pro svou klasifikaci na základě izoglos odmítl rysy
použité Ronou kromě pronominálního vosea (tj. bez rozlišování verbálních
forem) a přidal dva nové rysy, realizaci koncového /s/ (zachovávání nebo
aspirace) a realizaci /x/ (velární nebo glotální), které mají kontinentální
dosah (na rozdíl od ostatních rysů použitých Ronou).
Dialektální oblasti Zamorovy klasifikace (1979: 92–94) jsou uvedeny
v tabulce 2. Znaménko plus (+) označuje zachovávání implozivního /s/,
velární realizaci /x/ a obecné používání vosea; znaménko mínus (–)
označuje aspiraci nebo vypouštění /s/, glotální realizaci /x/ a obecné
používání tutea (zájmena tú místo vos). Vynechán je poslední sloupec
nazvaný „Další vlastnosti“ s jevy, které nejsou důležité pro základní
klasifikaci, ale mohou být užitečné pro podrobnější dělení.

Nářeční oblast

/-s/

/x/

voseo

–

–

–

Mexiko kromě východního pobřeží a oblastí
sousedících s Guatemalou

+

+

–

Střední Amerika, oblasti sousedící s Mexikem,
západní polovina Panamy

–

–

+

Antily; východní pobřeží Mexika, východní střed
I Panamy, severní pobřeží Kolumbie, Venezuela
kromě hor

II
III
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Kolumbie kromě pobřeží, horské oblasti
Venezuely

+

–

±

V Pacifické pobřeží Kolumbie a Ekvádoru

–

–

±

–

–

–

+

+

±

–

+

±

–

+

+

IV

VI Pobřeží Peru kromě extrémního jihu
VII

Ekvádor a Peru kromě dvou předchozích oblastí,
západ a střed Bolívie, severozápad Argentiny

VIII Chile
IX

Východ Bolívie, Paraguay, Argentina kromě
severozápadu

Tabulka 2: Klasifikace americké španělštiny podle Zamory Munného

Společné rysy mají jen oblasti I a VI, souvislost těchto oblastí je však
narušena jinými oblastmi. Oblast VII v podstatě odpovídá rozšíření
kečuánštiny a ajmarštiny, potažmo andské španělštiny.

1.1.6. Cahuzac
Philippe Cahuzac ve své práci La división del español de América en
zonas dialectales: Solución etnolingüística o semántico- dialectal (1980) vychází
z etnolingvistiky – dialektální sémantiky. Cahuzac analyzuje korpus
přibližně 600 výrazů, jejich významy a onomaziologické typy a následně je
řadí podle zemí.
Sémantická pole termínů v korpusu byla: názvy pro rolníky, orná
půda a pastviny, zemědělské práce, náčiní pro orbu, typy obydlí
a venkovských (užitkových) staveb, klimatické podmínky. Na základě
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výsledků analýzy pak dělí americkou španělštinu na čtyři dialektální
oblasti uvedené v tabulce 3 (Cahuzac 1980: 161).

I jih Spojených států amerických, Mexiko, Střední Amerika,

Antily, Venezuela, Kolumbie (kromě And), pobřeží Ekvádoru

II Venezuela, Kolumbie, Ekvádor, Peru, Bolívie, sever Chile
a severozápad Argentiny: andské země

III Chile (kromě severu)
IV Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolívie: východní nížiny
Tabulka 3: Klasifikace americké španělštiny podle Cahuzaka

Cahuzac našel pouze 23 výjimek z navrhovaného dialektálního dělení
(3,8 %); zřejmě by bylo možné snížit počet výjimek na 2 %, pokud by se
brala v potaz nejednotnost lexikografů pokud jde o některé termíny, které
by bylo nakonec možné považovat za všeobecné amerikanismy.
Cahuzakova klasifikace se velmi neliší od klasifikace Henríquezovy,
ačkoliv k ní došel jiným způsobem. Jediný rozdíl spočívá v tom, že oblasti
I odpovídají v Henríquezově klasifikaci první dvě oblasti. Cahuzakova
oblast II (nazvaná andské země) zahrnuje regiony, kde se používá andská
španělština.
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1.2. Španělština v Andách

V rámci uvedených klasifikací americké španělštiny jsou oblasti, ve
kterých se mluví kečuánsky a ajmarsky, vymezeny vůči ostatním.
U Henríqueze Ureñi a Cahuzaca zahrnují i Kolumbii a Venezuelu.
V klasifikaci Zamory Munného odpovídají nářeční oblasti VII, u Rony jsou
rozčleněny na několik oblastí. U obou posledních je také odlišena
španělština na pobřeží od horské, s výjimkou východní Bolívie však není
zmíněna amazonská španělština (buď je zahrnuta pod horskou, nebo je
vynechána úplně).
Z novějších prací se budeme věnovat podrobnějšímu popisu
španělštiny v Andách u Canfielda a dělení peruánské španělštiny,
především klasifikaci Caravedové, která konečně vymezuje i amazonskou
španělštinu.

1.2.1. Canfield
Delos Lincoln Canfield ve své práci El Español de América: Fonética
(1981)4 si neklade za cíl dospět k nějaké klasifikaci americké španělštiny,
popisuje však výslovnost španělštiny v různých oblastech. Pokud jde
o andské země, výraznější rozdíl je mezi horskými a nížinnými oblastmi,
avšak menší rozdíly jsou i ve španělštině And v různých zemích.
4
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V Argentině (Canfield 1988: 35–39) se jasně odlišuje oblast Santiaga
del Estero (severozápad), kde se, stejně jako okolo severozápadních hranic
s Bolívií a Chile, sykavka /s/ vyslovuje jako [s], zatímco v ostatních
oblastech se eliduje nebo aspiruje. Rozdíl mezi /ʎ / a /j/ se udržuje
v Santiagu ([ʒ] nebo [ j]), na severovýchodě země a v některých oblastech
na severozápad od Santiaga; ve zbytku země se oba původní fonémy
sloučily v jeden vyslovovaný [ j] nebo [ʒ]. V severní polovině, přibližně
nad úrovní Buenos Aires, kromě provincie Santa Fe, je tendence asibilovat
vícekmitovou vibrantu /r/. Severozápad Argentiny byl osídlen z Peru
a Chile a fonetismus této oblasti se podobá fonetismu andských regionů.
Chile se podle Canfielda (1988: 53–54) jazykově dělilo na tři části:
sever, střed a jih. Toto dělení však vzhledem k většímu pohybu
obyvatelstva a rychlé ztrátě fonému /ʎ / přestalo platit a regionální rozdíly
se vyrovnaly. Všeobecné jevy vyskytující se v chilské španělštině jsou
alveolární výslovnost /ʧ/, palatalizace /x/ před předními vokály,
asibilace /ɾ/ ve skupině / tɾ/ a tendence k aspiraci /s/.
V Bolívii (Canfield 1988: 40–42) lze odlišit dvě oblasti: horská
(západní), která byla osídlena z Peru, a zbytek země. V horské oblasti se
udržuje koncové /s/ a /d/ v koncovce - ado, vícekmitové /r/ se asibiluje
a redukují se samohlásky v nepřízvučných slabikách. Rozdíl mezi /ʎ / a /j/
se udržuje v celé zemi.
Peru Canfield (1988: 90–92) rozděluje na dvě části: Lima a severní
pobřeží, a zbytek země, kde je fonologie konzervativní. Pro horskou oblast
uvádí stejné tendence jako pro bolivijské hory, navíc se střední vokály
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zavírají nebo zavřené otevírají (hyperkorekce). Na severním pobřeží
a v Limě se vyskytuje yeísmo, sporadicky v Limě také aspirace
koncového /s/ a elize znělých okluziv mezi samohláskami, obzvláště
v koncovce - ado. Amazonskou španělštinu nezmiňuje.
Situace

v

Ekvádoru

(Canfield

1988:

56–59)

je

poněkud

komplikovanější: kromě rozdílů mezi pobřežím a horami, v Andách lze
rozlišit centrální oblast (núcleo central), od provincie Pichincha (s hlavním
městem Quito) na severu až po Cañar na jihu, a dále provincie Carchi na
severu a jižní provincie Azuay, Loja, Zamora a část El Oro; v provincii
Cañar jsou některé rysy shodné jako v jižních provinciích.
V celé horské oblasti se vyslovuje /s/ (podobná hláska jako v Bolívii,
Peru a Mexiku), redukují se nepřízvučné vokály a rozlišují se fonémy /ʎ /
a /j/, přičemž v centrální oblasti se /ʎ / vyslovuje jako [ʒ], podobně jako
v argentinském Santiagu del Estero. V centrální oblasti se sonorizuje /s/ na
konci slova před samohláskou ([laz ˈaɤwas]) a asibiluje se /r/. Některé
z jevů horské oblasti zasahují také do Amazonie. Na pobřeží se vyskytuje
yeísmo a elize /d/ v koncovce - ado.
V Kolumbii (Canfield 1988: 44) lze rozlišit pět dialektů, z nichž jedním
(pastuso) se mluví v departamentu Nariño (severní hranice rozšíření
kečuánštiny). Tento dialekt sdílí většinu rysů se sousedním ekvádorským
dialektem v provincii Carchi. Dochází zde také k sonorizaci /s/ na konci
slova před samohláskou a dokonce i v intervokalické pozici.
Španělština

v

horských

oblastech

Ekvádoru,

Peru,

Bolívie,

v severozápadní Argentině a v nejjižnější části Kolumbie sdílí většinu
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fonetických rysů, které můžeme tedy považovat za typické pro andskou
španělštinu. Konsonantismus je konzervativní, udržuje se intervokalické /d/ v koncovce - ado, koncové /s/ a rozdíl mezi fonémy /ʎ / a /j/; /ʎ / je
realizováno jako [ʒ] v centrální části Ekvádoru a v argentinském Santiagu
del Estero. Dále vícekmitová vibranta /r/ se většinou asibiluje a,
s výjimkou Argentiny, dochází k redukci nepřízvučných vokálů.

1.2.2. Alencastre
Andrés Alencastre ve svém konferenčním příspěvku z roku 1976,
Interacción idiomática castellano-quechua, uvádí tři varianty peruánské
španělštiny: kreolštinu a hantýrku na pobřeží (criollismo, jerga y replana),
quechuañol, hybridní španělsko-kečuánskou variantu v horách, a lokalisty
různých měst v Peru (Alencastre 1976: 1034).
K jednotlivým variantám španělštiny uvádí pouze několik příkladů.
Ukázka hybridní varianty quechuañol obsahuje větší množství kečuismů
v jediné větě:
El indio lleva por cocaví sólo un poquito de cañihuaco para comer, y para
engañar su cansancio un pucho de coca metida en la chuspa.
Vamos huayquey a la fiesta del Intirraymi; comeremos huatias y qowikanka en el
Saqsaywamán.

Slova zvýrazněná kurzívou jsou z kečuánštiny (cuzkánská forma je
uvedena v závorce) a mají tyto významy: cocaví (quqawi), studené jídlo na
cesty; cañihuaco (qañiwaku), pražená mouka ze semen merlíku bledého
(cañihua), rostliny podobné známější quinoi (merlík čilský); pucho (puchu),
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zbytek, trocha; coca (quqa, kuka), koka (rostlina); chuspa (ch’uspa), pytlík,
měšec; huauquey (wawqíy, wayqíy), kamaráde (oslovení, s kečuánským
vokativem, doslova „bratře“); Intirraymi (inti raymi), svátek Slunce
(24. červen); huatia (wathiya), jídlo podobné našim bramborům pečeným
v popelu; qowikanka (quwi kanka), pečené morče, Saqsaywamán, jméno incké
tvrze nad městem Cuzco. Lze vidět, že u některých slov se ve španělštině
přesunul přízvuk na poslední slabiku (v kečuánštině je přízvuk na
předposlední slabice, s výjimkou vokativu).
Pro lokalismy měst uvádí příklady z mluvy obyvatel Limy,
arequipského venkova a Cuzka (v tomto pořadí):
Lo limeño omo gente lita y no comemo una gayina al huelo.
Elai sia secao la chacrae papas después quel riego ha entrao como lloqlla.
(„como aluvión“)
Así nomás ya pues questé, para que reclamas ya, si ha sido tan poquito.

U příkladu z Limy lze rozpoznat vypouštění koncového /s/ a yeísmo.
Arequipský příklad reprezentuje vypouštění intervokalického /d/. Andská
španělština

(Cuzco)

se

vyznačuje

množstvím

příslovcí

(částic)

s nezvyklým použitím a nahrazením subjunktivu v účelové větě.

1.2.3. Escobar
Alberto Escobar ve svém článku Bilingualism and Dialectology in Peru
z roku 1976 přichází s návrhem rozlišovat dvě varianty na pozadí
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peruánských dialektů: variantu počínajících a pokročilých bilingvních
mluvčích.
Toto dělení je založeno na analýze vokalismu ve španělštině
bilingvních Peruánců. Srovnáme-li španělštinu s kečuánštinou (tabulka 4),
španělština rozlišuje u samohlásek tři stupně otevřenosti, zatímco
kečuánština má pouze tři samohlásky (otevřené alofony se vyskytují
v blízkosti uvuláry /q/).

Kečuánština
nízké
zadní

i
–
–

a
+
+

u
–
+

Španělština
nízké
vysoké
zadní

i
–
+
–

e
–
–
–

a
+
–
+

o
–
–
+

u
–
+
+

Tabulka 4: Vokalický systém v kečuánštině a ajmarštině (Escobar 1976)

Počínající bilingvní mluvčí realizují podle Escobara samohlásky /ɪ/
a /ʊ/ poněkud otevřeněji než v kečuánštině, jako [i ~ e] a [u ~ o] ve všech
pozicích (tabulka 5). Tito mluvčí mísí samohlásky s různým stupněm
otevřenosti, např. vyslovují mesa /mɪsa/ jako [misa] nebo chicas jako [ʧekas].
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Počínající bilingvní
ɪ
–
+
–

nízké
vysoké
zadní

a
+
–
+

ʊ
–
+
+

Tabulka 5: Vokalismus počínajících bilingvních mluvčích

Pokročilí mluvčí přidávají rys napjatosti, takže /e/ se mže vyslovovat
jako [e] nebo [ɪ] a /o/ jako [o] nebo [ʊ] (tabulka 6). Tito bilingvní mluvčí
tedy mohou alternovat střední nebo vysoké samohlásky s polozavřenými:
mesa /mesa/ vyslovují [mesa ~ mɪsa] a chicas jako [ʧikas ~ ʧɪkas].

Pokročilí bilingvní
i
nízké
–
vysoké
+
zadní
–
napjaté
+

ɪ
–
+
–
–

e
–
–
–
+

a
+
–
+
–

o
–
–
+
+

ʊ
–
+
+
–

u
–
+
+
+

Tabulka 6: Vokalismus pokročilých bilingvních mluvčích

Podle Escobara (1976: 91, 95) se ve španělštině počínajících bilingvních
Peruánců projevuje interference kečuánštiny, zatímco vokalický systém
pokročilých bilingvních mluvčích je spíše výsledek sloučení kečuánských
a španělských samohlásek.
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1.2.4. Caravedo
Rocío Caravedová v článku Espacio geográfico y modalidades lingüísticas
en el español del Perú (1992) dělí peruánskou španělštinu na tři dialekty,
které odpovídají geografickému rozdělení země: pobřežní španělštinu,
andskou španělštinu a amazonskou španělštinu. Kromě toho v Limě
dochází k míšení všech tří variant a vzniku nové varianty.
Na rozdíl od předchozích klasifikací se Caravedová zabývá
i morfosyntaktickými odlišnostmi mezi jednotlivými variantami a objevuje
se přesnější vymezení španělštiny používané v Amazonii.

1.2.4.1. Pobřežní španělština
Pobřežní

španělština

(Caravedo

1992:

723–728)

se

vyznačuje

především yeísmem, výslovností /s/ a oslabováním konsonantů.
Foném /s/ má na pobřeží predorsální výslovnost (v horách apikální).
V centrální oblasti a v menší míře na severním a jižním pobřeží se
v prekonsonantické pozici často aspiruje, před velárami na velární
frikativu ([moxka]); elize není velmi častá.
Yeísmo je na pobřeží všeobecné, na severu se dokonce intervokalické
[j] eliduje (cuchío (cuchillo); srov. také hyperkorektní pravopis sandilla
(normativně sandía)). Na jižním pobřeží se setkáváme se zbytky
rozlišování /ʎ / a /j/ ([gaʎina ~ gajina]).
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Obě vibranty se frikativizují, obzvláště v pozici na konci slabiky
a u mladých mluvčích, u třetí generace se však objevuje asibilace, hlavně
na konci slova před pauzou. Na severním a jižním pobřeží se asibiluje
i vícekmitová vibranta, což je jinak jev typický pro andskou oblast.
U vzdělanějších vrstev obyvatelstva se objevuje velarizace, dokonce
i u vyšší třídy: ogservar, agmitir, arigmética, akto (apto). Také /n/ se často
velarizuje ([taŋbjeŋ, aŋtes, aŋʧo]), včetně pozice na konci slova před pauzou.
Znělé okluzivy se elidují (traaja, too, no puee ser), především ve
skupině /ado/; u vyšší a střední třídy se protahuje vokál před
elidovaným /d/ ([kansaːo]), u nižší třídy se hiát diftongizuje (cansau).
Pokud jde o morfologické a syntaktické rysy, zmíníme alespoň
některé. V pobřežní španělštině se tvoří feminina typu la diputada, la jueza
a v lidových vrstvách též la testiga; na druhou stranu sufix feminina - triz
se používá také v maskulinu: respuestas automotrices, desarrollo motriz.
V lidových vrstvách se pie pluralizuje jako pieses; formy běžně plurálové se
singularizují: paragua, tijera a u prostého lidu i vívere.
V hovorovém jazyce se často používají deminutiva, v některých
komunikačních situacích se jim dává přednost: un cafecito, una sopita, un
arrocito. U mladých se šíří augmentativa typu - azo s funkcí superlativu:
estoy canzadaza. Také se tvoří deminutiva a augmentativa z příslovcí:
ahoritita, tempranazo, tardazo, a z gerundií: vente corriendito.
Příslovce medio se chová jako přídavné jméno: es media tonta.
Předložka hasta má dva významy: na severu cierran hasta las doce znamená,
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že ve dvanáct budou zavírat, zatímco ve střední části a na jihu, že bude
zavřeno až do dvanácti a pak otevřou.
Neosobní sloveso haber se shoduje v čísle s předmětem: hubieron
fiestas. Přítomný čas se používá pro budoucí děje a ve vyprávěních pro
minulé. Budoucí děje se obvykle vyjadřují perifrází ir a + infinitiv. Pro
minulé děje se dává přednost složenému perfektu před jednoduchým (ve
2. osobě sg. jednoduchého perfekta (préterita) se u lidových vrstev přidává
/s/: fuistes). Subjunktiv nahrazuje kondicionál, především u prostého lidu:
si iría; como si estaría cansada.
Klitika mají etymologické tvary (le a lo/la), nicméně u prostého lidu se
objevuje leísmo a loísmo. Reflexivní zájmeno se téměř nepoužívá: lo llevó
con él; lo quiere para él; v některých případech se však zdá, že se udrželo
jako slovesná vazba v neměnné formě: volví en sí; volviste en sí. Objevují se
také tvary jako se los di „dal jsem jim to“. Čím dál častější je duplikace
předmětů (lo conozco a él) a dokonce i posesivních determinantů (su casa de
Juan), což je jinak typické pro andskou oblast.
Vztažné věty často používají jednotně que: el chico que te hablé (del que);
la persona que le regalaste (a la que). U lidových vrstev se objevují dequeísmo
(a pokud je předložka více vzdálená od slovesa, také u středních vrstev) a
queísmo se zdá být všeobecné.
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1.2.4.2. Andská španělština

Andská španělština (Caravedo 1992: 729–733) je varianta španělštiny,
která se vyvinula v Andách v kontaktu s kečuánštinou a ajmarštinou; je
třeba ji tedy vnímat v kontextu bilingvismu. Vliv indiánských jazyků se
však projevuje nejen u bilingvních mluvčích, ale i monolingvních
španělsky mluvících osob. Na druhou stranu je třeba brát v potaz úroveň
znalosti španělštiny; některé jevy jsou častější u počínajících bilingvních
mluvčích, jak jsme mohli vidět v předchozí části u Escobara.5 Andská
španělština je tématem této práce, podrobnější informace o této variantě
budou uvedeny v dalších kapitolách.
Nejvýraznějším rysem andské španělštiny je kolísání mezi středními a
vysokými (zavřenými) vokály: octobre, ha saledo, ispañol, purqui, atd. Tento
rys řeči osob z peruánských hor je nazýván motoseo nebo motosidad (podle
qu. mut’i, šp. mote „vařená kukuřice“). Dalším významným rysem je
asibilace vibrant, která je zde mnohem častější než na pobřeží;
vícekmitová

vibranta

bývá

také

vyslovována

jako

jednokmitová

verberanta. Andské /s/ je apikální, podobné mexickému, a drží se ve všech
pozicích.
V Andách se rozlišuje mezi fonémy /j/ a /ʎ/. To je obecný rys v horách
andských zemích; v Ekvádoru a v argentinském Santiagu del Estero se /ʎ/
5
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Marleen Haboudová (1998) odlišuje bilingvní španělštinu, přechodnou variantou
používanou bilingvními mluvčími během učení se španělštině, od španělštiny
andské, kterou používají i monolingvní mluvčí. Naopak jiní badatelé shrnují obě
varianty pod andskou španělštinu. V této práci je andská španělština chápána
podobně jako u Haboudové. Srov. též Fernández 2008.
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vyslovuje jako [ʒ]. Nicméně podle Caravedové (1992: 731) se zdá, že tato
opozice se začíná stírat a začíná se objevovat yeísmo.6
Okluzivy na konci slabiky mají tendenci se frikativizovat: [kontaxto],
[axto]; intervokalické jsou napjatější než ve výslovnosti na pobřeží, avšak
i zde se mohou frikativizovat nebo vypadnout: cansau, trabajau. Nazála /n/
se také obvykle velarizuje. Pokud jde o intonaci, Caravedová (1992: 732)
pouze uvádí, že je to nejvýraznější rys andské španělštiny, ale zároveň
nejméně prostudovaný.
Velmi časté je nedodržování shody v rodě a čísle nebo kolísání těchto
kategorií, a to jak u substantiv, adjektiv a členů (které mohou chybět), tak
u klitik a sloves. Vyskytuje se také leísmo a loísmo, často ve stejné oblasti a u
stejného mluvčího, což spíš naznačuje používání kterékoliv formy bez
rozlišování funkce (obvykle lo pro jakýkoliv druh předmětu, číslo a rod)
než systematické leísmo či loísmo. Někdy se klitické zájmeno objevuje
redundantně nebo naopak chybí: a Juan saludé.
Posesivní determinanty se objevují redundantně (su sobrina de la
señora), často se používají deminutiva (také s kečuánským sufixem - cha),
předložky se používají nesprávně (en aquí, estoy de hambre, voy Lima, he
trabajau en mayordomo), často se používá příslovce muy se superlativy (muy
riquísimo). Indikativ nahrazuje ve vedlejších větách subjunktiv (para que los
invita), v mnoha oblastech se upřednostňuje složené perfektum před

6

Srov. také CARAVEDO, Rocío: „¿Distinción o yeísmo en el español andino?“. In
MORALES, A., et al. (eds.): Estudios de lingüística hispánica. Homenaje a María Vaquero.
San Juan: Universidad de Puerto Rico, 1999, 130–153.
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jednoduchým a pluskvamperfektum se používá ve vyprávění (malo había
sido).

1.2.4.3. Amazonská španělština
Amazonská španělština (Caravedo 1992: 733–735) se používá
v peruánské Amazonii (španělština amazonských oblastí v Ekvádoru a na
severu Bolívie bude zřejmě mít podobné rysy). Amazonie v Peru zabírá
většinu jeho rozlohy, zároveň má však nejmenší hustotu obyvatel (10 %
obyvatel Peru).
V Amazonii se mluví množstvím indiánských jazyků, které mohly
místní španělštinu ovlivnit. Mnoho rysů je také shodných s andskou
španělštinou; Amazonie byla osídlena z And a během koloniálního období
se do některých oblastí také šířila kečuánština.
Souhlásky v amazonské španělštině bývají napjaté, /s/ se neaspiruje.
Znělé intervokalické okluzivy se nefrikativizují, především na hranici slov
(la vida [laˈbida]) nebo v přízvučné slabice, jejíž samohláska se může
prodlužovat. Znělé okluzivy (pokud se vyslovují jako závěrové) i neznělé
se vyslovují s aspirací. Foném /f/ je bilabiální a může se velarizovat
(enfermo [enfʷermo]), /x/ se může bilabializovat (Juan [fan]); tyto záměny
hlásek mohou být sociálně stratifikované. Palatály /ʎ/ a /j/ se obvykle
rozlišují (ale ne systematicky jako v andské španělštině), nicméně /j/ je
slabé a frikativní a /ʎ/ afrikáta [͡ɟʝ] (Caravedová používá [dz]). Vyskytuje se
také asibilace vibrant, avšak v době, kdy byl článek publikován, bylo ještě
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potřeba prozkoumat kontexty, ve kterých k asibilaci v amazonské
španělštině dochází.
Gramatické rysy amazonské španělštiny se podobají těm v andské
španělštině a také v pobřežní: nedodržování shody v rodě, nesprávné
používání subjunktivu, změny v pořádku slov, loísmo a leísmo, vazby
nevyskytující se ve standardní španělštině (estoy de hambre).
Amazonská španělština je prostudována méně než ostatní varianty,
především pokud jde o gramatiku a suprasegmentální rysy (což lze říci i o
andské španělštině).

1.2.4.4. Souběh variant španělštiny v Limě
Poslední kapitolu svého článku (Confluencia de modalidades en Lima)
věnuje Caravedová (1992: 735–738) jazykové situaci v Limě. Je třeba vzít
na vědomí, že lokalizace variant peruánské španělštiny již přesně
neodpovídá geografickým oblastem. Od počátku druhé poloviny
minulého století dochází k masivní migraci andského obyvatelstva,
a v menší míře i amazonského, do pobřežních oblastí a především do
hlavního města (polovina Peruánců žije na pobřeží a z nich polovina
v Limě). V pobřežních oblastech se tedy varianty španělštiny sbíhají
a dialektální variace se mění ve variaci sociální.
Ne všechny typické rysy té či oné varianty španělštiny se však stávají
součástí limské španělštiny (a pobřežní obecně). Které rysy budou přijaty
a které vymizí nebo se budou udržovat jen u první generace migrantů,
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záleží na postoji k jazyku. Některé rysy jsou hodnoceny pozitivně a jiné
negativně, přičemž kladně vnímané rysy se mohou dále šířit, zatímco
negativně vnímaným rysům se mluvčí vyhýbají a mohou vymizet.
Jedním z rysů vnímaných negativně je andské motoseo (kolísání
samohlásek).

Tato

vlastnost

andské

španělštiny

je

pro

mluvčí

nejnápadnější a nejvíce stigmatizovaná, a proto je nejmenší šance, aby se
začlenila do obecné pobřežní varianty. Je dost dobře možné, že andská
španělština je nejméně prestižní, dokonce ještě méně prestižní než lidová
pobřežní španělština, právě kvůli motoseu (Caravedo 1992: 722).
Asibilace vibrant, ačkoliv není v horských oblastech všeobecná, je také
vnímána negativně. Podle Caravedové vymizení asibilace na pobřeží
(vyskytuje se pouze u nejstarší generace) bylo způsobeno snahou
mluvčích o odlišení od andské španělštiny. Na druhou stranu toto
negativní hodnocení asibilace může mít vliv na vyslovování jednoduché
vibranty místo vícekmitové (tiera místo tierra).
Jiné rysy nejsou hodnoceny tak negativně a mohou být tedy začleněny
do pobřežní varianty španělštiny. Jedná se například o redundantní
posesivní determinanty, duplikaci klitických zájmen či loísmo.
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Nejdůležitější indiánské jazyky, kterými se dnes v Andách mluví, jsou
bezpochyby kečuánština a ajmarština. Jeden z těchto jazyků je (nebo
donedávna byl) mateřštinou většiny obyvatel horských oblastí v Peru,
Bolívii a Ekvádoru. Oba tyto jazyky jsou si po gramatické i fonologické
stránce velmi podobné, a zároveň se výrazně liší od většiny evropských
jazyků.
Kromě těchto jazyků se v andských zemích mluví nebo mluvilo také
jinými jazyky. V peruánském departamentu Lima zůstávají dva ostrůvky s
jazyky patřícími do stejné rodiny jako ajmarština, kawki a jaqaru, a u jezera
Titicaca žijí poslední mluvčí jazyků uru a chipaya. V Amazonii je bezpočet
indiánských jazyků, z nichž většina patří do jazykových rodin pano, tupí,
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arawak a jíbaro. V minulosti se v těchto oblastech mluvilo dnes již
vymřelými jazyky, z nichž zmíníme alespoň jazyk Močiků a pukinštinu.
Zároveň se ve všech těchto zemích mluví (andskou) španělštinou a mluvčí
indiánských jazyků jsou dnes bilingvní (snad s výjimkou velmi starých
lidí a některých dětí předškolního věku), úroveň znalosti španělštiny bývá
však mnohdy nízká.
V této kapitole bude uveden přehled současných andských jazyků (tři
nejvýznamnější jazykové rodiny),7 včetně jejich rozšíření a dialektální
klasifikace, a historie kečuánštiny a ajmarštiny, včetně sociolingvistických
témat. Po jazykové stránce budou oba nejvýznamnější jazyky popsány
a srovnány se španělštinou v další samostatné kapitole.

2.1. Andské jazykové rodiny
Kromě španělštiny, indoevropského jazyka doneseného španělskými
dobyvateli a rozšířeného téměř po celé Latinské Americe (s výjimkou
Brazílie a některých menších států), a amazonských jazyků, patří současné
živé jazyky And do jedné ze tří jazykových rodin: kečuánské, ajmarské
nebo chipaya-uru. Kromě nich se v Andách používají ještě dva smíšené
jazyky.

7
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K ostatním jazykům viz např. The Languages of the Andes od Adelaara a Muyskena
(2007).
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2.1.1. Smíšené jazyky
Takzvaná media lengua (viz Lewis 2013: mue8), je používána pouze
v několika vesnicích v ekvádorské provincii Cotopaxi a před patnácti lety
měla 1000 mluvčích. Slovní zásoba je převážně španělská, morfologie
kečuánská (sufixy).
Callawalla (nebo callahuaya) je pravděpodobně jazyk smíšený mezi
kečuánštinou (sufixy a syntax) a některým dialektem vymřelé pukinštiny
(slovní zásoba). Je (nebo byl) používán pouze jako druhý (a profesní)
jazyk dospělými muži léčiteli v horách na sever od La Pazu, ženy a děti
mluví španělsky, kečuánsky nebo ajmarsky. Zdá se, že tento jazyk je už
vymřelý. Zatímco 15. vydání Ethnologue (Gordon 2005) ještě uvádí 10 nebo
20 mluvčích v roce 1995, podle aktuální verze (Lewis 2013: caw) nejsou
žádní mluvčí známí. V současné verzi je už tento jazyk považován za
jazykový izolát, a nikoliv za smíšený jazyk.

2.1.2. Rodina chipaya-uru
Tato jazyková rodina (dříve uru-chipaya) má dva živé jazyky. Jazyk
uru nebo urujština (Lewis 2013: ure) je však již téměř vymřelý, v roce 2004
zbývali dva mluvčí a 140 etnických Uruů (etnická skupina Iru Itu; a dále
8

Odkazy na jednotlivé jazyky na serveru Ethnologue jsou z úsporných důvodů
uvedeny pouze ve formě kódu příslušného jazyka, který je součástí URL následující
po <http://www.ethnologue.com/language/> – např. mue odkazuje na stránku
<http://www.ethnologue.com/language/mue>. Pro jiné odkazy (jiné než třípísmenný
kód) je uvedena část URL po <http://www.ethnologue.com/>
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450 osob skupiny Murato, která se hlásí ke stejnému původu), kteří mluví
ajmarsky a/nebo španělsky. Uruové žijí na jižním břehu jezera Titicaca,
nedaleko místa, odkud vytéká z jezera řeka Desaguadero.
Chipaya nebo čipajština (Lewis 2013: cap) je jazyk používaný asi 1200
osobami (etnická populace 1800; data z roku 1995) západně od jezera
Poopó, v bolivijském departamentu Oruro. Bývá také nazýván puquina,
ačkoliv se jedná o jazyk odlišný od vymřelého stejnojmenného jazyka
(neklasifikovaný jazyk). Používání čipajštiny je stále silné (náboženské
obřady, školství), vztah k jazyku je pozitivní a počet mluvčích stoupá.
Mluvčí čipajštiny používají také ajmarštinu a/nebo španělštinu.

2.1.3. Rodina aymara
Ajmarština je po kečuánštině druhým nejdůležitějším indiánským
jazykem v andských zemích. Nazývá se tak jednak jazyková rodina,
jednak dva jazyky (nebo dialekty jednoho) z této rodiny. Ajmarská
jazyková rodina se také nazývá aru (ay. „slovo“, „jazyk“, srov. qu. simi)
nebo jaqi (ay. „člověk“, srov. qu. runa). Kromě dvou variant ajmarštiny,
používaných po obou stranách jezera Titicaca, sem patří také jazyky jaqaru
a kawki (kawki může být též dialekt jaqaru), které se používají
v peruánském departamentu Lima.
Ajmarština a kečuánština jsou si strukturně velmi podobné a byly
teorie o jejich společném původu, přičemž společný prajazyk by byl
nazýván quechumara. Tato teorie je však dnes už vyvrácena (srov.

50

Andské jazykové rodiny
Hardman 1985, Pedraza Arpasi 1995), společné rysy lze vysvětlit
dlouhodobým jazykovým kontaktem (o původu obou jazyků níže).
Jazykem jaqaru (jácaro, haqaru, haqearu) mluví dnes asi 730 osob
v horách v provincii Yauyos (severovýchod departamentu Lima), v obcích
Tupe, Aiza a Colca. Jazyk kawki (cauqui), dnes považovaný spíše za
samostatný jazyk spíše než dialekt jaqaru, se používá v obci Cachuy ve
stejné provincii a má pouze 11 mluvčích; etnická populace je asi 2000 osob
(Lewis 2013: jqr).
O příbuznosti mezi jazyky jaqaru v Peru a bolivijskou ajmarštinou se
uvažovalo už od konce 19. století a v 60. letech minulého století byla tato
teorie potvrzena pracemi Marthy Hardmanové. Badatelka spojuje tyto
jazyky do jazykové rodiny jaqi; název aru pochází od Alfreda Torera,
Cerrón-Palomino navrhuje název aymara, jako obdobu názvu pro
jazykovou skupinu quechua (srov. Pedraza Arpasi 1995).
Ajmarština jako taková se na Ethnologu (Lewis 2013: ayc, ayr) dělí na
dva jazyky: jižní a centrální ajmarštinu. Centrální ajmarština se používá
v Peru na sever a na jih od jezera Titicaca a na bolivijském Altiplanu, na
území, které se rozprostírá od departamentu La Paz na severu, přes
většinu Orura a severozápadní část Potosí až po severozápadní okraj
Argentiny a chilský region Antofagasta; mnoho mluvčích také žije ve
velkých městech v Peru, v Bolívii a v Buenos Aires. Jižní ajmarštinou se
mluví v Peru v departamentech Tacna a Moquegua, přibližně od jezera
Titicaca směrem k pacifickému pobřeží.
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Briggsová (1993: 387–389) považuje obě varianty za jediný jazyk, který
dělí dialektálně na tři skupiny: severní skupinu, jižní skupinu a přechodné
dialekty, které sdílí některé rysy se severní skupinou a jiné s jižní.
Přechodné

dialekty

odpovídají

jižní

ajmarštině

podle

Ethnologu

(peruánské dialekty na jih od jezera Titicaca). Vedle toho vyděluje
centrální skupinu tvořenou dialekty okolí La Pazu a periferní v ostatních
oblastech. Periferní dialekty se vyznačují některými rysy společnými
s jinou variantou i značně vzdálenou, které však nejsou přítomné
v centrálních dialektech.
Cárdenas a Albó (1983: 285) dělí ajmarštinu na čtyři dialekty.
Nejprestižnější je dialekt La Pazu, který má nejrychlejší vývoj a varianty
používané ve městech jsou silněji ovlivněné španělštinou. Ajmarština
v Peru je na pokraji země a nemá proto velkou prestiž, avšak vzhledem
k hustotě obyvatel se udržují archaičtější formy. V údolích svažujících se
k pobřeží je tato varianta ovlivňována španělštinou a v okolí jezera
Titicaca také kečuánštinou. Ajmarština Orura a severního Potosí, které
jsou osídleny řidčeji, si udržela archaičtější formy. Posledním dialektem se
mluví v Chile, podobá se orurské variantě a je značně ovlivněn
španělštinou. Varianta používaná v Argentině bude také patřit k tomuto
dialektu. V porovnání s kečuánštinou je dialektální fragmentace
ajmarštiny poměrně malá a vzájemná srozumitelnost mezi dialekty je
vždy zachována.
Kromě tohoto geografického dělení zmiňují Cárdenas a Albó (1983:
287) ještě dva sociolekty, jejichž existence je znatelná především v La Pazu:
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variantu q’ara („běloch“ nebo „mestic“, která je také literárním formou, a
jaqi („člověk“, resp. „indián“).
Počet mluvčích ajmarštiny (stejně tak jako kečuánštiny) je značně
nepřesný. Venkované vzhledem ke své nízké sociální prestiži někdy
nechtějí ve sčítáních lidu uvést ajmarštinu (či kečuánštinu) jako svůj
mateřský jazyk a uvádějí španělštinu jako první nebo dokonce jediný
jazyk.
Podle dat uvedených na Ethnologu (Lewis 2013: ayc, ayr) je mluvčích
jižní ajmarštiny 219 000 (2006) a centrální ajmarštiny celkem 2 589 000,
z toho 2 098 000 v Bolívii (2006), 442 000 v Peru (2000), 19 000 v Chile
(2007) a 30 000 v Argentině. Pedraza Arpasi (1995) uvádí pro roky 1992
a 1993 celkový počet 1,6 miliónu, z toho 1,2 miliónu v Bolívii, téměř
300 000 v Peru a necelých 50 000 v Chile; argentinští Ajmarové podle jeho
údajů už ajmarsky nemluví.
Cárdenas a Albó (1983: 285) také uvádějí procentuální zastoupení
mluvčích ajmarštiny v některých oblastech. Ajmarsky mluvilo v té době
3 % obyvatel Peru, ale 40 % těch, kteří žijí v departamentech Puno a Tacna.
V Bolívii měli 25% zastoupení, v departamentech Oruro a La Paz jich však
bylo už 80 %. Ve městě La Paz bylo 40 % mluvčích ajmarštiny, v některých
čtvrtích až 90 %.
První gramatické a lexikální studie o ajmarštině sepsal italský jezuita
Ludovico Bertonio. V roce 1603 vydal v Římě Arte y grammatica muy
copiosa de la lengua aymara a Arte breve de la lengua aymara para introducción
del arte grande de la misma lengua, a o devět let později, už v Juli, jedné
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z prvních tiskáren na Altiplanu, slovník Vocabulario de la lengua aymara.
Bertoniova gramatika, stejně jako další gramatiky publikované v dalších
staletích, byly založené na latinské gramatice. Teprve gramatiku od Ellen
H. Rossové, Rudimentos de gramática aymara (La Paz, 1963) lze považovat za
první moderní gramatiku ajmarštiny. Později se objevuje skupina lingvistů
Floridské univerzity pod vedením Marthy J. Hardmanové; v roce 1974
vydávají gramatiku v angličtině, aktualizovaná a opravená verze vyšla
v La Pazu v roce 1988 pod názvem Aymara: Compendio de estructura
fonológica y gramatical. Juan de Dios Yapita, člen této skupiny, také vytvořil
ajmarskou abecedu založenou na její fonologii (předchozí byly založeny
na španělském pravopise). Tato abeceda (resp. pravopis) je oficiální a byla
uznána bolivijskou (1984) a peruánskou (1985) vládou.

2.1.4. Rodina quechua
Největší v Andách co do počtu jazyků i mluvčích je kečuánská
jazyková rodina. Jedná se o dialektální kontinuum tvořené dvěma až
čtyřmi desítkami jazyků či dialektů (podle klasifikace). Mezi lingvisty není
shoda ani ohledně toho, zda se jedná o různá nářečí jediného jazyka nebo
o více různých jazyků. Přinejmenším je však výrazný rozdíl mezi
variantami středního Peru a ostatními, v rámci středoperuánských variant
jsou pak mnohdy výraznější odlišnosti než mezi variantami v druhé
skupině; vzájemná srozumitelnost je zde někdy obtížná i mezi sousedními
dialekty (viz níže). Obecně, a obzvláště v neodborných kruzích, je
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kečuánština

považována

za

jediný

jazyk. 9

Kromě

pravopisné

standardizace pro jednotlivé varianty jsou též snahy vytvořit jednotný
pravopis pro všechny varianty.
Kečuánština, jakožto úřední jazyk incké říše, se rozšířila do oblastí,
které tvořili Tawantinsuyu (inckou říši), a během koloniálního období byla
upevněna jako lingua franca, a to i v některých oblastech, které součástí říše
inků nebyly (hlavně Amazonie). Tawantinsuyu v době svého největšího
rozkvětu zaujímalo oblasti od pacifického pobřeží až po východní svahy
And, a od řeky Angasmayo v jižní Kolumbii až po řeku Maule ve střední
části Chile (o něco jižněji než současné hlavní město). Hlavní kečuánsky
mluvící oblasti jsou ekvádorské a peruánské hory, bolivijské Altiplano
a nejsevernější části Argentiny a Chile. Tato oblast je v okolí jezera Titicaca
a města La Paz a od nich dále na jih přerušena ajmarštinou.
První uznávané klasifikace kečuánštiny vydali krátce po sobě Gary
Parker (La clasificación genética de los dialectos quechuas, 1963) a Alfredo
Torero (Los dialectos quechuas, 1964). Rodolfo Cerrón-Palomino tyto
klasifikace revidoval a v roce 1987 vydal vlastní v práci Lingüística quechua.
Nebyla to práce lehká, neboť v 60. letech mnoho středoperuánských
dialektů nebylo ještě popsáno, izoglosy se značně překrývají a navíc se
kečuánské dialekty v minulosti ovlivňovaly (viz níže).
9

V rámci této práce budou jednotlivé varianty kečuánštiny nazývány dialekty (či
nářečí), jejich souhrn je však chápán jako jazyková rodina. Pokud nebude výslovně
uveden konkrétní dialekt, týká se popis cuzkánské kečuánštiny, případně obecně jižní
kečuánštiny (Quechua II C); některé z popisovaných rysů jsou však platné pro
všechny nebo většinu z kečuánských dialektů. Pokud dialektální rozlišení není
relevantní, výraz kečuánština se může vztahovat k celé jazykové rodině.
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Oba první autoři se shodli na vydělení dvou hlavních skupin:
středoperuánské dialekty, nazývané Quechua B Parkerem a Quechua I
Torerem, a periferní dialekty, Quechua A u Parkera a Quechua II u Torera.
Torero dále dělí skupinu Quechua II na tři podskupiny. Quechua II A
(některé dialekty severního a středního Peru), které jsou na přechodu mezi
Quechua I a ostatními dialekty Quechua II, Quechua II B (severní Peru,
Ekvádor a Kolumbie), na přechodu mezi Quechua II B a třetí podskupinou, a Quechua II C (dialekty jižního Peru, Bolívie, Argentiny a Chile).10
O deset let později tuto klasifikaci upřesnil a dal jednotlivým skupinám
vlastní názvy (Torero 2007: 24–32): Wáywash (Q.I, rozdělené na pět zón),
Wámpu (Q.II), s podskupinami Yúngay (Q.II A, rozdělené na centrální,
severní a jižní Yungay11) a Chínchay (Q.II B a Q.II C, severní a jižní).
Cerrón-Palomino

klasifikace

obou

autorů,

včetně

pozdějších

aktualizací, prostudoval a na jejich základě (především podle Torera)
a svých výzkumů nabídl vlastní klasifikaci (Cerrón-Palomino 1987: 221–
247), která je zde uvedena v tabulce 7 (schematický souhrn tabulek
a dialektů zmíněných v textu). Na rozdíl od Torera zahrnul dialekt
Pacaraos do skupiny Q I (u Torera centrální Yúngay, Q II A), původní
dialekty Q I shrnul do podskupiny nazvané centrální huáihuash a rozdělil
do tří skupin, přičemž dialekty AP-AM-AH (zkratky dialektů) jsou
přechodné mezi oběma vyhraněnějšími podskupinami.
10

11
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Podobné zkratky jsou používány v této práci vedle názvu dialektů nebo
geografického označení skupin: Q I (středoperuánské dialekty), Q II (periferní
dialekty), Q II A, Q II B (severní, severoperuánské, ekvádorské nebo amazonské)
a Q II C (jižní dialekty).
Psaní přízvuku ve vydání z roku 2007 kolísá.
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PROTOQUECHUA
/

\

Q I HUÁIHUASH

/

Q II HUÁMPUY

\
\

Centrální

/

¦

/

\

Huáilay

AP-AM-AH

Huáncay

|

|

|

Huailas

Alto
Pativilca

Yaru

Conchucos

Alto
Marañón

Jauja a
Huanca [2]

Alto
Huallaga

Hungáscar
a Topará

Q II A Yúngay

\

/
\

\

\
Q II B-C Chínchay

/

\

Severní

Centrální

Severní

Jižní

|

|

|

|

|

Pacaraos

CañarisIncahuasi

Laraos

Amazonas

Ayacucho

Cajamarca

Lincha

San Martín

Cuzco,
Puno [2]
a Bolívie [3]

Apurí

Loreto

Argentina

Chocos

Ekvádor:
sierra a selva

Madeán

Kolumbie

Tabulka 7: Klasifikace kečuánštiny podle Cerróna-Palomina
(čísla v hranatých závorkách udávají počet poddialektů)

Současná klasifikace Ethnologu (Lewis 2013: quechuan) je obdobná,
avšak centrální dialekty yungay (Q II A) jsou začleněny do geograficky
sousední skupiny wankay (Q I), rozlišovaných jazyků je mnohem více
a mnohdy mají odlišné základní názvy. Celá jazyková rodina obsahuje 46
jazyků, které jsou děleny na dvě hlavní skupiny, centrální (20 jazyků)
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a periferní (26 jazyků). Centrální kečuánština (Q I) obsahuje dialekt
Pacaraos, 6 jazyků skupiny Waylay (čtyři seskupené jako Conchucos),
8 jazyků Wankay a 5 jazyků Ap-am-ah (z toho tři seskupené jako Alto
Pativilca). Periferní kečuánština se dělí na skupinu Yungay (Q II A, pouze
severní větev se dvěma jazyky) a Chinchay s 24 jazyky. Severní větev
(Q II B) má 14 jazyků a jižní 10 (Q II C). V jižní větvi se vydělují jednotlivě
dva bolivijské jazyky (severo- a jihobolivijská kečuánština) a argentinská
(Santiago

del

Estero);

zbývajících

7

jazyků

je

seskupeno

jako

jihoperuánská kečuánština (včetně vymřelé klasické kečuánštiny).
Pokud jde o vzájemnou srozumitelnost mezi kečuánskými jazyky (či
dialekty), ve skupině Q I jsou mnohdy takové rozdíly, že v některých
případech je nemožná komunikace v kečuánštině mezi mluvčími
sousedních dialektů. Zároveň se tyto dialekty výrazně liší od jižní
kečuánštiny (Q II C), o něco méně od severní (Q II B). Dialekty ve skupině
II C jsou poměrně dost homogenní a domluva různými dialekty je možná
bez větších problémů.
Alfredo Torero (Torero 2007: 33–36) provedl výzkum vzájemné
srozumitelnosti peruánských dialektů, na základě porozumění rádiovému
vysílání, a na jeho základě seskupil dialekty do osmi supralektů, které už
nazývá „jazyky“ (Torero 2007: 39): (1) Ayacucho-Cuzco (včetně Bolívie),
(2) Ancash-Huánuco, (3) Tarma-Huánuco, (4) Jauja-Huanca, (5) Yauyos, (6)
Cañaris-Cajamarca, (7) Chachapoyas-Lamas (včetně Ekvádoru) a (8)
Santiago de Estero. Dialekty Q II by tak byly seskupeny podle svých větví
(Yauyos odpovídá centrální větvi Q II A; Chachapoyas a Lamas odpovídají
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dialektům Amazonas a San Martín), vydělila by se pouze argentinská
kečuánština z Q II C. Středoperuánské dialekty by se rozdělily na tři
skupiny obsahující vzájemně víceméně srozumitelné dialekty.
Počet mluvčích kečuánštiny se bude blížit 9 či 10 milionům. Přesný
počet však není zcela jasný, ve sčítání lidu nejsou vždy tyto údaje
zkoumány, nebo jsou shrnuty dohromady různé indiánské jazyky, zároveň
vzhledem k nízké prestiži kečuánštiny mnozí lidé raději uvádějí
španělštinu jako mateřský jazyk (situace je obdobná jako u ajmarštiny).
Alfredo Torero ve své práci z roku 1974 (2007: 15) uvádí přes 7 milionů
mluvčích, Cerrón-Palomino (1987: 75–76) necelých 8,5 milionu.
Součet nejnovějších dat Ethnologu (Lewis 2013: subgroups/quechuan)
dává počet 9 milionů mluvčích ve všech zemích.12 Z toho centrální
kečuánština (Q I) má jeden a půl milionu a periferní (Q II) sedm a půl
milionu mluvčích. Dvě třetiny všech mluvčích mluví některým z jižních
dialektů (Q II C), zbývající třetina je přibližně rovnoměrně rozdělena mezi
centrální (Q I) a severní (Q II B) dialekty. Podíl mluvčích dialektů řazených
Torerem do přechodné skupiny Q II A je velmi malý. Počet mluvčích
v jednotlivých skupinách a největší dialekty co do počtu mluvčích jsou
uvedeny v tabulkách 8 a 9; ostatní dialekty mají méně než 100 000
mluvčích, nejvýznamnější z nich je santiagská kičuánština v Argentině
(60 000).

12

Starší vydání (15. vydání, Gordon 2005, stejně tak 16. vydání z roku 2009) uvádějí
o milion mluvčích více, tento rozdíl je však dán především vypuštěním údaje 855 000
mluvčích v Argentině (500 000 v Buenos Aires) v nejnovějším (17.) vydání.
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Quechua
Centrální (Q I)
Waylay
AP-AM-AH
Wankay
– Yauyos (= Q II A – jih)
Periferní (Q II)
Yungay (Q II A – sever)
Chinchay
Severní (Q II B)
Jižní (Q II C)

9 092 020
1 577 550
856 500
335 800
385 000
6 500
7 514 470
50 000
7 464 470
1 376 550
6 087 920

Tabulka 8: Počet mluvčích v jednotlivých skupinách podle Ethnologu

dialekt
jihobolivijský
cuzkánský
ayacuchský
chimborazský (Ekvádor)
punský
huaylas-ancashský
imbaburský (Ekvádor)
huaylla-wancký
severní conchucos-ancashský
jižní conchucos-ancashský
východoapurimacký
severobolivijský
cañarský (Ekvádor)

skupina
Q II C
Q II C
Q II C
Q II B
Q II C
QI
Q II B
QI
QI
QI
Q II C
Q II C
Q II B

počet
2 785 120
1 500 000
900 000
800 000
500 000
366 000
300 000
250 000
250 000
250 000
200 000
116 000
100 000

Tabulka 9: Kečuánské dialekty s největším počtem mluvčích podle Ethnologu
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Dialekty s největším počtem mluvčích jsou v Peru a Bolívii
jihobolivijský, cuzkánský, ayacuchský a punský, v Ekvádoru chimborazský. Stovky tisíc mluvčích mají vedle ekvádorského imbaburského
dialektu také středoperuánské varianty mluvené v departamentu Ancash
(severní část) a dialekt wanka (jižní část).
Název jazyka pochází ze slova qichwa (v Cuzku qhiswa, příp. qhishwa),
které označuje teplejší horská údolí ve výškách mezi 2500 a 3500 metrů
nad mořem, tj. oblasti, kde se vyskytuje kečuánsky mluvící obyvatelstvo
(v některých oblastech snad také v protikladu k horské puně ve vyšších
výškách, osídlené někde ajmarsky mluvícím obyvatelstvem). Španělé
v době svého příchodu nazývali kečuánštinu lengua general del Perú nebo
lengua del Cuzco; termín quichua se objevuje už v roce 1560 v první
gramatice kečuánštiny.
Dialekty, které udržují uvulární /q/, vyslovují qichwa s otevřeným
vokálem [e], a podobná forma (avšak s velárním /k/) přešla do španělštiny
jako quechua. V dialektech, kde /q/ splynulo s /k/ (např. argentinské
Santiago, Ekvádor), je varianta kichwa, šp. quichua. Je možné se tedy setkat
s názvem quechua (kečuánština) pro některé dialekty a quichua
(kičuánština) pro jiné. Některé dialekty převzaly název jazyka zpětně ze
španělštiny, avšak s velárním /k/, takže samohláska se neotevírá: kichwa.
V některých dialektech se také používá název runa simi (nebo runa
shimi), „jazyk lidí“, chápáno jako „jazyk indiánů“, v protikladu ke
španělštině (kastilla simi). Podobně vytvořený název ajmarštiny haqi aru
(haqi = runa „člověk/indián“, aru = simi „slovo/jazyk“) se neujal, udržel se
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pouze pro jazyk jaqaru. Pro ekvádorské a kolumbijské amazonské dialekty
se také používá název ingano, kolumbijská horská varianta se nazývá inga
(podle inků, kteří tam kečuánštinu zavedli). Některé dialekty mají též
zvláštní názvy používané jen pro daný dialekt.
První práce o kečuánštině, Grammatica o arte de la lengua general de los
indios de los reynos del Peru a Lexicon, o Vocabulario de la lengua general del
Perv, publikoval ve španělském Valladolidu v roce 1560 Domingo de Santo
Tomás, který popisuje vymřelou variantu ze středoperuánského pobřeží.
Na počátku 17. století se objevuje gramatika a slovník cuzkánského
dialektu, kterou napsal Diego Gonçalez Holguin (Grammatica y arte nueva
de la lengva de todo el Peru, llamada lengua qquichua, o lengua del Inca, Lima
1607, a Vocabulario de la lengva general de todo el Perv llamada lengva qquichua
o del Inca, Lima 1608).
V druhé polovině minulého století se začaly publikovat moderní
gramatiky, z nichž je třeba jmenovat především řadu gramatik a slovníků
různých dialektů peruánské španělštiny vydanou na objednávku
peruánského Ministerio de Educación. Do této řady patří Gramática quechua:
Cuzco-Collao a Diccionario quechua: Cuzco-Collao (Lima 1976) od Antonia de
Cusihuamána.
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2.2. Historie kečuánštiny a ajmarštiny

V této části bude probrán historický vývoj kečuánštiny a ajmarštiny,
jejich šíření v různých obdobích a různé sociolingvistické otázky, které se
jich týkají. Historický vývoj a situace obou andských jazyků v různých
obdobích jsou spjaté a nelze je studovat odděleně. Mimo rámec této práce
jsou ostatní indiánské jazyky v Andách i v Amazonii.

2.2.1. Předkoloniální období
Původní oblast protokečuánštiny se podle Torera (1983: 34–65)
nacházela v horách ve středním Peru a na sousedním pobřeží, nedaleko
současného hlavního města; jedná se o oblast, kde je dnes největší
diverzifikace kečuánštiny (Q I). Zde se nacházel Chavín, náboženské
a ekonomické centrum raného horizontu (900–200 př. n. l.), a během
tohoto období se protojazyk rozšířil jako obchodní jazyk. Na začátku
našeho letopočtu se podle Torera13 rozštěpily větve Quechua I a
Quechua II.
Oblast protoajmarštiny se rozkládala na jih od kolébky kečuánštiny,
pravděpodobně na pobřeží a v horách mezi Nazkou a Ikou, a k rozštěpení

13

TORERO, Alfredo: „El comercio lejano y la difusión del quechua. El caso del Ecuador.“
Revista Andina, 1984, 2/2, 367–389. (Citováno ve Fabre 2005: Quechua, 1).
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mezi ajmarštinou a jaqaru došlo někdy v 6. století n. l.,14 když už
ajmarština pronikla do ayacuchských hor (Itier 2003: 151).
V následujících staletích, která odpovídají střednímu horizontu (až do
9. nebo 10. století), dochází k další fázi expanze obou jazyků, která souvisí
s kulturním vlivem států Wari a/nebo Tíwanaku. Ajmarština se šíří jako
státní jazyk Wari (oblast Ayacucha) po celých jižních horách až ke Cuzku.
Kolem jezera Titicaca se podle Torera mluvilo na severu dnes vymřelým
jazykem pukina (obřadní centrum Pucará) a na jih některým z jazyků
rodiny chipaya-uru (Tíwanaku). Zdá se, že ajmarština do této oblasti
pronikala už v této době a všechny tři jazyky spolu koexistovaly (Itier
2003: 151–15215).
Expanze kečuánštiny v tomto období se týká pouze větve Q II
Wampuy. Podle Torera (1983: 65–66) začala kečuánština pronikat do hor
a na pobřeží na severu a na jižní pobřeží, přičemž na severu se rozvíjela
jako forma Q II A Yungay a na jihu jako varianta Chinchay (Q II B-C).
K hlavní fázi expanze skupiny Chinchay došlo od 7. nebo 8. století do
příchodu Španělů (Torero 1983: 68). Po pádu Tíwanaku-Wari a
Pachacamaku (poutní místo na jih od Limy) se důležitým obchodním
centrem stalo panství Chincha a kečuánština Chinchay se šíří, různými
pozemními i námořními cestami, na sever (severní Peru, Ekvádor; Q II B)
a na jih (Ayacucho, Cuzco, Bolívie, Argentina, Chile; Q II C). Na jihu
14

15
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TORERO, Alfredo: „Lingüística e historia de los Andes del Perú y Bolivia“. In ESCOBAR,
A. (comp.): El reto del multilingüismo den el Perú. Lima, 1972, 47–106. (Citováno ve
Fabre 2005: Aymara, 1)
Cituje Torera a Cerróna-Palomina, bez uvedení přesných zdrojů.
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kečuánština koexistovala s ajmarštinou, nebo se tyto oblasti stávaly
kečuánsky mluvícími.
Incké impérium převzalo v posledním století své expanze některou
z variant Chinchay jako svůj administrativní jazyk. Během dobyvačných
výprav inků Pachakutiho (polovina 15. století; Altiplano a celý sever až do
Ekvádoru), Tupaka Yupankiho (konec 15. století; celý jih, Argentina
a Chile) a Wayny Qhapaka (počátek 16. století; některé oblasti v Ekvádoru
a peruánské Amazonii) se kečuánština upevnila v oblastech, kde se jí už
mluvilo, a získala také nová území.
Varianta Chinchay, jakožto prestižní jazyk pocházející z Cuzka,
ovlivnila a případně nahradila dialekty kečuánštiny používané v oblastech
ovládaných inky; v místech, kde se kečuánsky nemluvilo, se začala
používat jako

lingua franca

(Parks

1990: 74). Synové náčelníků

z porobených oblastí museli studovat v hlavním městě Cuzku, a na
druhou stranu, skupiny obyvatel z dříve dobytých oblastí byli posíláni do
nově získaných částí impéria (tzv. mitmakkuna či mitimaes, „kolonisté“). Po
celém Tawantinsuyu bylo též rozptýleno „služebnictvo“ (yanakuna).

2.2.2. Koloniální období
Když v 16. století přišli Španělé, kečuánština Chinchay už byla
dialektálně rozrůzněna (Torero 1983: 68). Ajmarština zaujímala mnohem
větší oblast než dnes, mnohdy společně s kečuánštinou, pukinštinou,
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urujštinou a jinými jazyky, v místech tak od sebe vzdálených jako
Huarochirí (Lima) a jihovýchod Bolívie (Cárdenas a Albó 1983: 283–284).
Expanze kečuánštiny, započatá v inckém období, pokračuje i během
koloniálního období a trvá až do období nezávislosti, v některých
oblastech i déle, obzvláště směrem do ekvádorské Amazonie a do oblastí,
kde se mluví ajmarsky (Adelaar 1994). Kečuánština se však, vzhledem
k izolaci a řídkým kontaktům v těchto oblastech, šířila z lokálních
regionálních variant (Torero 1983: 69).
Nástrojem šíření všeobecného jazyka byla především mita, povinná
práce v dolech, obzvláště v dolech v Potosí, a soustřeďování indiánského
obyvatelstva ve městech. V těchto místech se setkávali lidé z různých
oblastí, mluvící různými jazyky, a museli proto používat společný jazyk,
kečuánštinu, jako lingua franca, která se postupně stala jejich mateřským
jazykem. Christianizace při zevšeobecnění kečuánštiny také sehrála svou
roli. V kečuánštině a v ajmarštině se vyučovala doktrína a katechismus
a katecheti se museli tyto jazyky naučit. Proto bylo zapotřebí mít
k dispozici gramatiky a slovníky, které byly publikovány už poměrně
záhy.
Sami Španělé začali používat kečuánštinu pro domluvu s lidmi
mluvícími různými domorodými jazyky (Stark 1985), a kreolové,
především na jihu, měli kečuánštinu či ajmarštinu jako mateřský jazyk,
nebo se některý z těchto jazyků učili zároveň se španělštinou (Itier 2003:
156).
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Kečuánština byla Španěly preferována před jinými indiánskými
jazyky (Torero 1983: 69). Také ajmarština a pukinština sloužily jako lingua
franca (Cárdenas a Albó 1983: 284). Zatímco jazyk pukina se do 18. století
bez povšimnutí pozvolna vytratil, oba další jazyky přežily do současnosti
v relativně plné síle, i když ajmarština za cenu zmenšení svého území ve
prospěch kečuánštiny – soustředila se do bývalého Qullasuya (bolivijské
Altiplano). Ajmarština byla zatlačována jednak kvůli vyššímu postavení
kečuánštiny už za inkanátu, jednak později i kvůli misionářské činnosti.
Používání kečuánštiny a ajmarštiny bylo posilováno také jazykovým
dualismem, který byl v té době uplatňován, jak píší vzhledem k ajmarštině
Cárdenas a Albó (1983: 284):
La política lingüística colonial oficialmente pedía la castellanización pero en la
práctica fomentaba el dualismo lingüístico entre los criollos castellanos
dominantes y los indios, porque resultaba más fácil mantener oprimidos a estos
últimos, si se les mantenía en su lengua y cultura. Ello ayudó también a la
vitalidad del aymara hasta el día de hoy.

Situace se změnila krátce po povstání Túpaka Amarua (1780–1781).
Kečuánština byla zakázána a byly zavřena ta oddělení univerzit a klášterů,
ve kterých se kečuánština vyučovala; tradice studia kečuánštiny
a ajmarštiny ustala (Itier 2003: 158–159). Období nezávislosti nepřineslo
ohledně situace indiánských jazyků žádnou změnu.
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2.2.3. Období republiky
Během 19. století ztratila kečuánština svou úlohu jako lingua franca.
Bylo to zapříčiněno kromě jiného krizí hornictví, fragmentací andského
hospodářství, oddělení mluvčích v různých státech, menším pohybem
obyvatelstva a méně intenzivními kontakty.
V polovině 19. století začala hispanizace andského vnitrozemí. Na
pobřeží byla španělština běžná už v 17. století, poněvadž oblast byla
vysídlena (kvůli vymíráním na nemoci a odchodům na práci v dolech).
Hispanizace spočívala nejprve v rozšíření bilingvismu a později ve
zmenšení oblastí, kde se mluvilo kečuánsky nebo jinými indiánskými
jazyky. Tento proces byl a je spojen s procesy integrace v každé zemi –
začlenění regionů pod centrální vládu a místního hospodářství do
národního a mezinárodního trhu (Torero 1983: 70). Zatímco hispanizace
v Argentině a Kolumbii proběhla rychle a úplně, v horských oblastech
Peru, Bolívie a Ekvádoru byla pomalejší a částečná.
Kečuánština se však v Andách udržovala v plné síle až do 20. století,
ač ne už jako lingua franca, ale spíše jako místní domorodý jazyk,
používaný i ve městech. Itier (2003: 159–160) uvádí, že na počátku
20.

století

bylo

obyvatelstvo

Cuzka

tvořeno

dvěma

třetinami

monolingvních Kečuů a třetinou osob bilingvních v kečuánštině
a španělštině. V té době znalost a používání kečuánštiny nebyly samy
o sobě považovány za známku společenské či kulturní podřadnosti,
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především proto, že většina obyvatel neuměla mluvit španělsky. Známkou
podřadnosti však bylo být monolingvní, neumět španělsky.
Situace se mění po roce 1940. Díky hospodářskému pokroku na
počátku století začíná venkovské obyvatelstvo migrovat do měst,
především do Limy. Lidé přicházející do měst musí čelit rasistickým
postojům, a protože spojují sociální a kulturní podřadnost se svým
jazykem, přestávají ho používat, stávají se bilingvními a po jedné či dvou
generacích

monolingvními

ve

španělštině.

Takto

téměř

vymizela

kečuánština v severoperuánských horách (Torero 1983: 70; Cárdenas
a Albó 1983: 284; Itier 2003: 160–163).
I když v tomto období absolutní počet kečuánsky mluvícího
obyvatelstva vzrostl, z téměř dvou a půl milionů v roce 1940 na čtyři
miliony v roce 1993 (Itier 2003: 162), podíl monolingvních Kečuů
v peruánském obyvatelstvu značně klesl. Podle dat uváděných Torerem
(1983: 70), počet monolingvních Kečuů klesl mezi lety 1940 a 1972 z 31 %
na 11 % celkového počtu obyvatel v Peru, počet bilingvních se držel okolo
15 %, a pokud se sečtou počty monolingvních a bilingvních, klesl jejich
počet ze 47 % na 25 %. Pro rok 1993 Itier (2003: 162) uvádí 18 %
monolingvních a bilingvních Kečuů, oproti odhadovaným 60 nebo 70 %
okolo roku 1900.
Pokud jde o ajmarštinu, před třiceti lety Cárdenas a Albó (1983: 284–
285) uvádí poměr bilingvního obyvatelstva 60 % v Peru, 40–50 % v Bolívii
(mnohem více u mužů a mladých) a téměř 100 % v Chile. Podle těchto
autorů byl bilingvismus v těchto případech vždy subordinovaný,
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španělština byla získána ve škole nebo při vojenské službě a její úroveň je
velmi nízká, což bude platit i pro kečuánsky mluvící obyvatelstvo. Oblasti
s největším rozšířením bilingvismu jsou samozřejmě města a regiony
s rozšířenějším trhem. Pokud jde o monolingvní, jedná se téměř vždy
o analfabety (Torero 1983: 71).
Ještě ve 20. století docházelo k některým posunům hranic rozšíření
ajmarštiny vzhledem ke kečuánštině (a španělštině) a obráceně. Podle
údajů Cárdenase a Albóa (1983: 286), ajmarština (1) postupovala proti
kečuánštině a amazonským jazykům na severu a

severozápadě

departamentu La Paz, a to vzhledem k její vyšší prestiži v prvním případě
a nových kolonizačních programech v případě druhém; (2) ustupovala
před kečuánštinou, která v tomto případě má větší společenskou prestiž,
severozápadně od Puna (jezero Titicaca) a na celém jihovýchodě Bolívie;
a (3) ustupovala před španělštinou v celém západním pásu směrem
k pobřeží, v Chile i v Peru, a ve městech (La Paz, Arequipa, Tacna, Puno,
Oruro).
V Bolívii jsou také oblasti, ve kterých spolu oba indiánské jazyky
koexistují.
Chuquisaky

V

dnes
a

kečuánských

Potosí)

se

udržují

regionech
kapsy

(údolí
s

Cochabamby,

ajmarsky

mluvícím

obyvatelstvem a severně od La Pazu a Potosí se nacházejí pásy kolem řek,
kde se ve vyšších oblastech mluví ajmarsky a v údolích kečuánsky (srov.
qhiswa „údolí“). Také se vyskytují trojjazyčné oblasti v severní části Potosí,
na východě Orura, severně od La Pazu a ve městech Oruro a Puno, kde se
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mluví kečuánsky, ajmarsky a španělsky. Pro poslední situaci Cárdenas
a Albó (1983: 286–288) nabízejí toto vysvětlení:
En el distrito minero Oruro-Potosí la situación es más compleja, puesto que la
principal mano de obra fueron inicialmente cochabambinos de habla quechua.
Ahora estos centros mineros son enclaves quechua-castellanos en un mundo
rural originariamente aymara. Allí la estratificación lingüística decrece en la
secuencia castellano-quechua-aymara. Entonces abundan situaciones trilingües
incluso dentro de la misma familia: la madre sólo habla aymara; el padre habla
aymara y quechua; los hijos ya son trilingües aymara-quechua-castellano.
El aymara es preferido en el hogar; el quechua, en transacciones con forasteros;
y el castellano en la escuela o en ocasiones más formales con autoridades.

2.2.4. Současná doba
Ajmarština i kečuánština jsou dnes v některých oblastech majoritní,
avšak utlačované jazyky. Jeden či druhý je v těchto regionech nejvíce
používaný jazyk, je však v nevýhodném kontaktu se španělštinou, která je
jazykem dominujících minorit jak na hospodářské, tak na politické úrovni
a která má vyšší společenskou a kulturní prestiž. Tato situace předurčuje
další vývoj bilingvismu: monolingvní mluvčí se stávají bilingvními
a později, už po jedné či dvou generacích, monolingvními ve španělštině.
Tento proces je téměř jistý u rodin, které se přistěhují z venkova do města.
U bilingvního obyvatelstva výběr jazyka pro komunikaci odpovídá
jeho prestiži. Jak píší Cárdenas a Albó (1983: 288–289) ohledně ajmarštiny
(podobné to bude u kečuánštiny), původní jazyk téměř chybí v odborné
a úřední komunikační sféře a téměř se jím nepíše. Na druhou stranu je
běžně používán v rodině a při zemědělských činnostech, a stejně tak
v tradičním lidovém náboženství, ve folkloru a na malých místních trzích.
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Podobnou situaci zachycuje i Haboudová (1998: 118) pro ekvádorskou
kečuánštinu na počátku 90. let. Data z jejího výzkumu jsou uvedena
v tabulce 10. Nejvíce je kečuánština používána v rodinné a komunitní
sféře, nejméně pak na trzích, ačkoliv zde se nejvíce uplatňují oba jazyky:
s místními používají kečuánštinu, naopak s cizími, neznámými lidmi
raději volí pro komunikaci španělštinu.

Sféra
Společné práce
Valné hromady
Domácnost
Bohoslužby
Trhy

Q
62
58
49
39
17

Š
25
26
21
47
58

Oba
13
16
30
14
25

Tabulka 10: Používání ekvádorské kečuánštiny podle Haboudové (v procentech)

V druhé polovině minulého století se začaly oba jazyky více
uplatňovat i v jiných oblastech, dříve nevyužívaných, jako jsou masmédia
(radio, televize; byly natočeny filmy v kečuánštině a/nebo ajmarštině),
v náboženství oficiálního typu a do určité míry i v politice (od částečného
zapojení venkovského obyvatelstva v národní politice) a ve vzdělávání.
Existuje také literatura psaná kečuánsky nebo ajmarsky, pořádají se
literární soutěže a vydávají se dvojjazyčné sbírky lidové slovesnosti.
Většina rodilých mluvčích však neumí psát svým jazykem, což je
způsobeno kromě jiného nejednotným pravopisem u jednotlivých autorů.
Peruánská vláda vydala v roce 1975 zákon, kterým prohlásila
kečuánštinu (vedle španělštiny) úředním jazykem země, nařídila výuku
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kečuánštiny na různých úrovních vzdělávání a její používání v soudních
procesech, schválila oficiální pravopis a zadala vypracování gramatik
a slovníků různých dialektů kečuánštiny. Také Bolívie uzákonila v roce
1977 jako úřední jazyky španělštinu, kečuánštinu a ajmarštinu (Torero
1983: 71).
Nicméně, jak píše Itier (2003: 163), „this law [peruánský z roku 1975]
did not have much effect as the government fell, and also perhaps because
there were not sufficient technical resources to implement Quechua as an
official language“. Také Cárdenas a Albó (1983: 290) odmítají, že by tyto
zákony měly nějaký vliv: „En cualquier evento tal oficialización (como en
el caso del quechua) no es concebida en sentido estricto […], sino como un
gesto simbólico de poca eficacia real fuera de algunas pequeñas
concesiones en la educación y tal vez en el sistema legal o en alguna otra
actividad oficial.“
Ačkoliv od 60. let je povinnost navštěvovat kurzy ajmarštiny nebo
kečuánštiny

na

některých

profesních

oborech,

indiánské

jazyky

v oficiálním vzdělávacím systému stále chybí. Jak píší Cárdenas a Albó
(1983: 288–289), „la política oficial [v 80. letech] sigue siendo la de enseñar
sólo en castellano y de buscar un futuro monolingüismo castellano“. José
María Arguedas (Reflexiones…: 346) popisuje důsledky vzdělávání ve
španělštině těmito slovy:
Durante todo el período republicano se había impartido instrucción a los
monolingües indígenas en un idioma para ellos extraño: el español.
Los resultados de esta política fueron negativos.
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La existencia de una vasta población monolingüe quechua y aymara puede ser
considerada como un indicio muy sólido, no solamente de la pervivencia de
una cultura quechua y aymara, sino de lo que bien podríamos denominar la
continuidad de la cultura prehispánica, cualquiera sea el grado y la cuantía de
las modificaciones que ésta haya sufrido.
La educación oficial ignoró este fenómeno. Empleaba un idioma ajeno no
solamente para instruir sino para imponer creencias o modos de ser extraños.
Como tal escuela no podía lograr ninguno de estos fines, el resultado consistió
en la exacerbación del automenosprecio del nativo monolingüe por su propio
idioma y el acrecentamiento del menosprecio tradicional del criollo por el
monolingüe. … Y así, la escuela, en vez de convertirse en un medio unificador,
integrador, estimulante de la población indígena, desempeñaba una función
disgregante y deprimente, tanto por lo equivocado de sus métodos y fines como
por su rutinarismo y bajo nivel.

Zdá se, že situace indiánských jazyků by se mohla zlepšit
s legislativními změnami v 90. letech, během vlády Alberta Fujimoriho.
Peruánská ústava z roku 1993, v článku 48, stanoví:
Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también
lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.

a v článku 17:
El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la
educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona.
Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país.
Promueve la integración nacional.

Navzdory tomuto vývoji v politice bilingvního vzdělávání nejsou její
výsledky příliš znatelné. Jak uvádí Itier (2003: 164–165), v roce 2001 bylo
bilingvní vzdělávání k dispozici pouze pro přibližně 100 000 dětí v celém
Peru. Učebnice kečuánštiny, které Peru vydalo ve velkém a rozdalo dětem
ve školách, vykazují závažné jazykové nedostatky. Z politických důvodů
byly učebnice vytvořeny v příliš krátkém čase a autoři nebyli schopní
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připravit texty ve vhodné kvalitě. Učebnice jsou plné hispanismů, vedle
mnoha archaismů a neologismů, problémy jsou též se standardizací
a kulturní sémantikou, které nebyly brány v potaz. Vzhledem k těmto
nedostatkům učitelé tyto knihy téměř nepoužívají, protože jsou poněkud
nesrozumitelné. Podobně tomu mělo být, podle zmíněného autora,
i s ajmarštinou a amazonskými jazyky.
Pokud jde o vymýcení analfabetismu, v podstatě to znamená jen
hispanizaci, důraz je kladen na to, aby se děti naučily číst a psát ve
španělštině. Pouze v bilingvních programech se mohou naučit číst a psát
v kečuánštině. Od roku 2009 se má také na základních školách
v departamentu Cuzco povinně vyučovat kečuánština, otázka však je, jaký
to bude mít účinek, když někteří učitelé ani kečuánsky mluvit neumí.
Učitelé, kteří kečuánštinu ovládají, ti však také při výuce mnohdy
nepoužívají, nebo jen pro záležitosti, které se netýkají přímo vyučované
látky. Někteří učitelé si ani nedokáží představit, že by se o tématech, která
jsou obsahem výuky, dalo v kečuánštině mluvit, což je částečně způsobeno
i absencí odborných termínů v kečuánštině (pro některé termíny se
vytvořily neologismy, avšak často existuje několik různých forem pro
jeden termín a není možné se dohodnout na společné formě).
Přes to všechno je těžké předem říci, jaká bude budoucnost
kečuánštiny a ajmarštiny, zda nakonec vyhynou, nebo zda se proces
hispanizace a vymírání domorodých jazyků obrátí; společenské faktory ve
prospěch španělštiny jsou opravdu silné. V posledních letech se však
situace mění, zvyšuje se počet Kečuů a Ajmarů, kteří se hlásí ke své
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identitě a jazyku, kteří jsou na svůj původ hrdí, považují svůj jazyk za
kulturní dědictví a chrání ho a propagují. Jsou slyšet názory, že každý
Peruánec by měl umět mluvit kečuánsky (kupodivu se však nezmiňují
o ajmarštině či amazonských jazycích), děti jsou nespokojené s tím, že je
kečuánsky mluvící rodiče naučili jen španělsky, učí se základy kečuánštiny
a příležitostně je používají při své práci. Mobilní operátoři nabízejí
technickou podporu v kečuánštině a ajmarštině, také se lokalizují
počítačové programy do původních indiánských jazyků. Legislativní
změny posledních let, především v Ekvádoru a v Bolívii, jsou příslibem,
že by se situace mohla zlepšovat i nadále.
Tento

proces

standardizace

však

poněkud

kečuánštiny, často

komplikují

neshody

ohledně

se nebere ohled na dialektální

rozrůzněnost. Zatímco v Ekvádoru a v Bolívii rozdíly mezi dialekty nejsou
značné, v Peru je těžké si představit, že by mluvčí jiných variant
akceptovali pouze cuzkánský či ayacuchský dialekt jako národní standard;
pro mluvčí středoperuánských i některých jiných se v podstatě jedná
o jiný jazyk. Pokud se podaří standardizovat některé varianty kečuánštiny,
je možné, že některé menší dialekty vymizí (srov. také statusy jednotlivých
jazyků na Ethnologu (Lewis 2013)) a budou nahrazeny některým
z kečuánských supralektů, jak je navrhoval Torero.
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SROVNÁNÍ ŠPANĚLSKÉ
A KEČUÁNSKÉ GRAMATIKY

Andská

španělština

je

produktem

dlouhodobého

kontaktu

španělštiny s andskými jazyky, ajmarštinou a zejména kečuánštinou. Pro
lepší pochopení některých jazykových jevů typických pro andskou
španělštinu bude vhodné se seznámit se základy obou andských jazyků.
Kečuánština a ajmarština jsou si strukturně velmi blízké (společný
genetický původ je nepravděpodobný, oba jazyky však byly po staletí
v intenzivním kontaktu a vzájemně se ovlivňovaly), proto se zaměříme
především na kečuánštinu a na vhodných místech budou zmíněny
důležité rozdíly mezi oběma jazyky. Popis bude zaměřený na jižní,
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především cuzkánskou kečuánštinu, a v případě ajmarštiny na její
variantu z bolivijského departamentu La Paz. Zároveň bude jejich
gramatická struktura uvedena do souvislosti s gramatikou španělštiny,
kde jsou výrazné strukturní odlišnosti.16

3.1. Obecná charakteristika
Kečuánština i ajmarština jsou typické aglutinační jazyky (s neflexivní17
konkatenativní morfologií). Slova se tvoří připojováním různých sufixů za
slovní kořen, přičemž každý sufix má zpravidla jen jednu gramatickou
funkci a jedna gramatická funkce je vyjadřována jediným sufixem;
výjimek je velmi malé množství. Zároveň v obou jazycích neexistuje téměř
žádné nepravidelnosti. Některé slovesné flexivní sufixy jsou kumulativní
nebo synchronně obtížně analyzovatelné (např. ve středoperuánských
dialektech18 - q 1>2: rikaq „vidím tě“, v Cuzku - sunki 3>2: rikusunki „vidí tě“).
Jednotlivé morfémy jsou obvykle dobře identifikovatelné. Do jisté míry to

16

17

18
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Popis andských jazyků vychází z mé dlouholeté zkušenosti z jejich studia;
nejdůležitější lingvistické práce o andských jazycích jsou uvedeny v samostatné sekci
v bibliografii. Informace o španělštině nejsou tak podrobné a jsou obecně známé.
Flexivní morfologií a flexivitou v tomto kontextu rozumíme existenci alomorfů, které
jsou distribuovány na základě příslušnosti slova k určité lexikální třídě, např. různé
vzory skloňování a časování (Bickel a Nichols 2007). V jiném kontextu jsou flexe,
flexivní sufix apod. používány ve smyslu ohýbání slov, jako protiklad k derivaci.
Pokud není explicitně uvedena ajmarština, týká se popis kečuánštiny, a pokud není
uvedena její varianta, jedná se o cuzkánskou kečuánštinu, případně též obecně jižní
kečuánštinu (kde jsou dialektální rozdíly zanedbatelné).

Obecná charakteristika
také platí o ajmarštině, kde však morfonologické změny identifikaci sufixů
znesnadňují.
Sufixy lze v obou jazycích rozdělit na jmenné, které se připojují ke
jmenným lexikálním kategoriím, a slovesné, které se připojují ke
slovesům. Oba typy se dále dělí na flexivní a derivační, včetně
nominalizátorů, důležitých v syntaxi. Nezávislé a větné sufixy se připojují
jednak k oběma zmíněným druhům kořenů (příp. derivovaných), jednak
ke kořenům, které nepatří ani do jedné ze skupin (různé adverbiální či
diskurzní částice). Větné sufixy uplatňují svou funkci na úrovni celé věty
(např. negativní, tázací a evidenciální sufixy) a nevyskytují se uvnitř
subordinací; zbývající sufixy připojitelné ke všem druhům kořenů jsou
pak nezávislé sufixy (např. s významem „jen“, „ještě“, „také“).
Počet sufixů ve slově může být poměrně velký, zvláště u sloves (běžně
několik flexivních i derivačních sufixů, příp. nominalizátor/subordinátor a
větné sufixy). Jména je také možné verbalizovat, připojit slovesné
derivační sufixy a posléze zase nominalizovat. Oba původní jazyky
používají sufixy pro vyjadřování téměř všech gramatických vztahů, včetně
takových, které se v evropských jazycích vyjadřují vedlejšími větami,
naopak postrádají pravé spojky (některé však byly přejaty ze španělštiny:
i, piru). Funkci předložek zastávají pádové sufixy, pro zpřesnění významu
lze použít některých jmen ve funkci záložek.
Španělština má naopak u sloves převážně flexivní morfologii
(kumulativní konkatenativní formanty s flexivitou), zatímco u jmenných
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kategorií se gramatické vztahy (s výjimkou např. rodu, čísla nebo gradace)
vyjadřují analyticky pomocí předložek.
V následujících odstavcích si probereme hlavní rysy kečuánštiny
(v menší míře též ajmarštiny) v jednotlivých jazykových plánech, a
odlišnosti od španělštiny. Ajmarština je strukturně velmi podobná,
příklady nebudou uváděny, budou však zmíněny výrazné strukturní
odlišnosti od kečuánštiny. Pro bližší seznámení s ajmarštinou je na
internetu dostupná gramatika od Marthy Hardmanové a jiných (2001).

3.2. Fonologie
Fonologické systémy kečuánštiny a ajmarštiny obsahují poměrně větší
množství souhlásek (obzvláště v dialektech od Cuzka po Bolívii), pouze
však tři samohlásky. Na rozdíl od španělštiny jižní kečuánština
a ajmarština nemají znělé okluzivy a chybí některé souhláskové
a především samohláskové skupiny.

3.2.1. Vokalický systém
Na fonematické úrovni mají oba andské jazyky pouze tři samohlásky,
zatímco španělština má samohlásek pět:
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ɪ
[i ~ e]

ʊ
[u ~ o]

i

a [a ~ ɑ]

u
e

o
a

Tabulka 11: Vokalický systém kečuánštiny (vlevo) a španělštiny (vpravo)

Zásadní rozdíl mezi oběma systémy je tedy v tom, že prostor
vymezený pro dva přední a dva zadní vokalické fonémy ve španělštině je
zaujímán pouze jedním předním a jedním zadním v kečuánštině
a ajmarštině. Otevřené alofony [e, o] a zadní alofon [ɑ] se vyskytují pouze
v blízkosti uvulárního /q/ (to může být i v jiné slabice, ale mezi /q/
a samohláskou nesmí být okluziva); tento kontext ve španělštině
neexistuje.19
Je však možné, že pod vlivem španělštiny získávají hlásky [e] a [o]
status fonému, přinejmenším u některých mluvčích nebo v některých
dialektech, jak naznačuje pro santiagskou kečuánštinu Jorge Alderetes
(2001: Cap2-2.htm (s. 121)):
Los años de contacto con el adstrato español, la posible influencia de otros
sistemas fonológicos indígenas y la propia historia del mismo dialecto quichua,
lleva a un sistema pentavocálico […] semejante al español […], pero que
conserva los miembros de las parejas e/i y o/u en complementación parcial
(apareciendo el miembro menos cerrado junto a postvelar).

Avšak

časté

nahrazovaní

španělských

středových

samohlásek

zavřenými v přejímkách do kečuánštiny a ve španělštině (počínajících)
bilingvních mluvčích spíše naznačuje tomu, že taková fonemizace, pokud
19

Alofonie ve španělštině je nad rámec této práce.
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k ní opravdu dochází, není ještě dokončena nebo k ní nedochází u všech
mluvčích.
Ve středoperuánských dialektech (Quechua I) je fonologický rozdíl
mezi dlouhými a krátkými samohláskami. Dlouhé samohlásky zde
vznikly

zjednodušením

skupin

/-aya-/,

/-awa-/,

/-iy/

apod.

a z dvojhlásek /ay/ a /aw/. Ve většině dialektů se dlouhé samohlásky /ii/
a /uu/ vyslovují otevřeně [eː] a [oː].
Ajmarština má také třísamohláskový systém s podobnými alofony
a jejich distribucí jako kečuánština (otevřené alofony v sousedství /q/ a /χ/)
a délka je fonologická. Dlouhé samohlásky se však zřídka vyskytují
v kořenech, obvykle jsou součástí některých gramatických morfémů. 20
V ajmarštině a některých kečuánských dialektech (Puno, Bolívie)
dochází poměrně často k redukci (ztrátě znělosti) nepřízvučných
samohlásek, většinou mezi (neznělými) okluzivami.

3.2.2. Konsonantický systém
Systém souhlásek jižní kečuánštiny a ajmarštiny sdílí se španělštinou
většinu fonémů. Výrazný rozdíl je však v řadě okluziv: oba andské jazyky
postrádají znělé okluzivy a naopak mají uvulární hlásky. V ajmarštině
a cuzkánsko-bolivijské kečuánštině

se vyskytují také další dvě řady

okluziv: aspirované a ejektivní (glotalizované).
20

82

Dlouhé samohlásky se v ajmarštině zapisují zpravidla s rozlučníkem, např. ‹ä›,
v kečuánštině zdvojeně, ‹aa›.
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(dento-)
alveoláry

bilabiály

(alveo-)
palatály

veláry

uvuláry

p [p, ɸ]

t

ʧ

aspirované

pʰ

tʰ

ʧʰ

kʰ

qʰ

ejektivy

p’

t’

ʧ’

k’

q’

s

( ʃ )*

n

ɲ

laterály

l

ʎ

vibranty

r

okluzivy

jednoduché

frikativy

m

nazály

aproximanty

w

glotály

k [k, x] q [q, χ ]

χ*

(ʔ)

h*

j

Tabulka 12: Konsonantický systém cuzkánské kečuánštiny a ajmarštiny

Znělé okluzivy se v kečuánštině vyskytují pouze v některých
severních

dialektech.

Vzhledem

k

dlouhodobému

kontaktu

se

španělštinou však dnes většině bilingvních mluvčích nečiní potíže, i když
mohou chybět frikativní alofony nebo být nahrazovány podobnými
kečuánskými hláskami (/w/ místo frikativního [β], [ɾ] místo [ð] apod.).

*

Foném / ʃ / se vyskytuje jen v kečuánštině, a pouze ve středoperuánských a severních
dialektech; v cuzkánské má omezenou distribuci; v ajmarštině je to alofon v blízkosti
palatál. Uvulární frikativa /χ / má fonematickou platnost pouze v ajmarštině;
v kečuánštině se jedná spolu s hláskou [x] o alofony příslušných okluziv (v některých
kečuánských dialektech se protofoném */q/ ve všech pozicích frikativizoval). Místo
glotálního /h/ může být v obou jazycích velární /x/ (zřejmě pod vlivem španělštiny).
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Neznělé okluzivy a afrikáta /ʧ/ se v ajmarštině a kečuánských
dialektech od Cuzka dále do Bolívie vyskytují ve třech řadách, prosté,
aspirované a glotalizované (ejektivy, doprovázené hlasivkovým závěrem).
V těchto dialektech kečuánštiny (v některých případech i jinde) se na
konci slabiky frikativizovaly ([ɸ], [x] a [χ]), /t/ se změnilo na /s/ a /ʧ/ na /ʃ/ a
dále v některých dialektech na /s/. Frikativní [ɸ] je blízké španělské
frikativě /f/, které ale někdy bývá bilingvními mluvčími realizováno jako
[xʷ]. Nazála /n/ na konci slabiky i slova mívá alofon [ŋ]. Nazála /m/
v cuzkánsko-bolivijské kečuánštině splynula na konci slabiky s /n/.
Protokečuánština měla také retroflexní afrikátu /ʈʂ/ (podobná
polskému

‹cz›),

která

mimo

středoperuánské

dialekty

splynula

s alveopalatálním /ʧ/. V některých středoperuánských dialektech se však
obě původní afrikáty rozlišují jako alveolární /ʦ/ (< */ʧ/) a alveopalatální /ʧ/ (< */ʈʂ/).
Palatální frikativa /ʃ/ splynula v jižních dialektech se /s/, někde se však
objevuje jako frikativní alofon /ʧ/. V cuzkánské kečuánštině se vyskytuje
jen v několika málo kořenech, časté je především díky progresivnímu
sufixu -sha. V ajmarštině je alveopalatální nebo palatální [ʃ] alofon /s/
v sousedství afrikát ze série /ʧ/ nebo palatál /j/ a /ɲ/.
Protokečuánské */s/ se ve středoperuánských dialektech v některých
nebo všech pozicích změnilo na /h/, případně v některých pozicích
i vypadlo (mezi samohlásky se pak vkládá /j/ nebo /w/). V andské
španělštině se implozivní /s/ neaspiruje (na rozdíl od variant mluvených
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na pobřeží) a je syčivější než v jiných oblastech Ameriky (Canfield (1962) ji
popisuje jako apicodental redondeada).
Aproximanty (polosouhlásky) /w/ a /j/ tvoří spolu se samohláskami
dvojhlásky (/aw/, /wa/, /aj/ apod.) a jsou vnímány jako souhlásky (ve
skupině

uvnitř

slova

mohou

být

maximálně

dvě

souhlásky).

Aproximantě /j/ ve standardní evropské španělštině odpovídá frikativa /ʝ/
(spolu s realizací /i/ ve dvojhláskách).
Většina dialektů kečuánštiny a ajmarština mají palatální /ʎ/,
v některých středoperuánských dialektech však došlo k depalatalizaci
(podobně u nazály /ɲ/). Přítomnost této palatály zřejmě přispěla k jejímu
udržení v místní španělštině (není zde yeísmo). V některých ekvádorských
dialektech a v santiagské kečuánštině, stejně jako v místní španělštině,
se /ʎ/ změnilo na /ʒ/.
Obvykle je v andských jazycích pouze jedna vibranta /r/, v některých
oblastech se však tato vibranta na začátku slova frikativizovala na
zvýšenou retroflexní vibrantu /͡ɽr/, případně alveolární (podobnou
českému ‹ř›), v Bolívii se asibilovala až na /z/. Tato hláska se také objevuje
ve španělských přejímkách místo vícekmitového /r/ v kečuánštině
a ajmarštině a někdy i v andské španělštině. Standardní španělština má
dvě r-ové hlásky, (jednokmitovou) verberantu /ɾ/ a vícekmitovou
vibrantu /r/ (ta má více kmitů než vibranta kečuánská). V jednom ze
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středoperuánských dialektů se vibranta změnila v laterálu. V ajmarštině je
vibranta /r/ řídká a odpovídá jí laterála /l/.21
Uvulární (postvelární) /q/ se v severoperuánských dialektech změnilo
ve velární /k/, v některých středoperuánských se v některých pozicích
sonorizovalo (/ɢ/) nebo frikativizovalo (/χ/), v Ayacuchu je frikativní ve
všech pozicích. Jinak jsou v kečuánštině frikativy [x] a [χ] alofony /k/ a /q/
v pozici na konci slabiky nebo slova. Španělština uvulární okluzivu nemá,
avšak /x/ se před /u/ nebo /w/ může v některých dialektech realizovat jako
uvulární [χ].
Ajmarština má uvulární frikativu /χ/ jako foném, který je v opozici ke
glotálnímu /h/. Místo glotální frikativy se však v některých dialektech
ajmarštiny i kečuánštiny realizuje velární /x/. Glotální okluziva (ráz) /ʔ/ se
vyskytuje

jako

foném

v

jednom

ze

středoperuánských

dialektů

(z původního */q/), jinak se objevuje na začátku slova před samohláskami.
V cuzkánské kečuánštině je vztah mezi glotální okluzivou nebo frikativou
a ejektivními okluzivami: existují dublety typu hallp’a – [ʔ]allpa, kde pokud
je uvnitř slova ejektivní hláska, nemůže slovo začínat samohláskou (či
rázem), před samohláskou musí být /h/, a naopak pokud slovo začíná
samohláskou (či rázem), nesmí být ve slově ejektiva.
Pravopis kečuánštiny a ajmarštiny je fonemický a vychází ze
španělštiny: /ʎ/ ‹ll›, /ɲ/ ‹ñ›, /j/ ‹y›, /ʧ/ ‹ch›, ostatní fonémy podobně jako
v IPA, příp. angličtině: ‹k›, ‹q›, ‹h›, ‹sh›, ‹w›, ráz se nepíše. Aspirované
21
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Je možné, že protokečuánština a protoajmarština měly pouze jednu nepalatální
likvidu, zřejmě */l/, která se ve většině kečuánských dialektů změnila v /r/,
v některých slovech se však /l/ zachovalo.
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a ejektivní okluzivy se píší s ‹h› a apostrofem, např. ‹kh›, ‹chh›, ‹k’›.
Frikativa /χ/ v ajmarštině se píše ‹x› a /h~x/ jako ‹j›, někdy ‹h›.22 Frikativní
alofony okluziv se zpravidla píší jako příslušné okluzivy. Dvojhlásky se
píší vždy s ‹w› a ‹y›. Pro samohlásky se používá jen ‹a›, ‹i› a ‹u›; dlouhé
samohlásky se v kečuánštině píší většinou zdvojeně, v ajmarštině
s rozlučníkem (‹ä›).
Někdy se udržuje pravopis více odpovídající španělštině, např. /h/ se
píše jako ‹j› (např. v Bolívii), stejně jako frikativní veláry a uvuláry, ‹f›
(nebo ‹ph›) místo frikativního alofonu /p/, /k/ se píše jako ‹c› nebo ‹qu›
a /q/ jako ‹k›, ejektivy zdvojeně, dvojhlásky s ‹u› a ‹i› apod. Někteří
používají otevřené samohlásky ‹e› a ‹o› (většinou nejednotně).
Při popisu andské španělštiny bude pro kečuánštinu a ajmarštinu
používán výše uvedený pravopis, fonologický či fonetický přepis bude jen
v případě potřeby (pro zjednodušení budou nahrazeny příslušné znaky
IPA za /č/, /š/, /ñ/, /ll/ a uvulární /χ/ jako /x/ (ajmarské /h~x/ jako /h/)).

3.2.3. Morfonologie
Morfonologické změny jsou takové fonologické změny, které jsou
způsobeny

strukturou

jistých

morfémů

nebo

určitou

syntaxí.

V kečuánštině se morfonologické změny týkají pouze malého množství
morfémů, ajmarská morfonologie je však značně složitější.
22

Ve středoperuánských dialektech retroflexní /ʈʂ/ jako ‹tr›, /ʦ/ jako ‹tz› (příp. ‹ts›), ráz
(< */q/) jako apostrof; v severních dialektech znělé okluzivy jako ve španělštině.
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V kečuánštině sufixy - pa (genitiv), - mi (přímá evidencialita), - si
(reportativní evidencialita) a - chi (konjekturální evidencialita) po
samohlásce ztrácejí ve většině dialektů (např. ne v ekvádorských) svoji
samohlásku. Máme tedy alomorfy - p, - m, - s a - ch po samohlásce a - pa, - mi,
- si a - chi po souhlásce:23 atuq- si24 „prý [je to] liška“, runa- s „prý [je to]
člověk“.
Před některé sufixy (např. posesivní („můj“, „tvůj“ atd.), derivační
posesiv - yuq „mající“), pokud se připojují po souhlásce, se v kečuánštině
připojuje eufonický morfém - ni (většinou zabraňuje vzniku nepřípustné
souhláskové skupiny): wasi- y „můj dům“ × sipas- ni- y „moje dívka“.
Další morfonematická změna se v kečuánštině projevuje u slovesných
derivačních sufixů: sufixy se samohláskou /u/ tuto samohlásku mění na /a/,
pokud následuje některý ze „spouštěčů“. Ovlivněné sufixy a spouštěče se
mírně liší v různých dialektech. V následujícím příkladě z cuzkánské
kečuánštiny je ovlivněný sufix -yu (zde má intenzifikující význam)
a spouštěčem je -mu (zde „směrem sem“): para- mu- shan „prší (tady, sem,
na nás)“, para- yu- shan „lije“, para- ya- mu- shan „lije (tady, na nás)“.
V ajmarštině se prakticky jedná o elizi samohlásek, příp. stahování
samohláskových a souhláskových skupin. Některé morfonologické změny
způsobuje morfém v příslušném slově, jiné se projevují na úrovni syntaxe.

23
24
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V cuzkánsko-bolivijské kečuánštině se dále - p změnilo v - q a - m v - n, místo - ch se
používá emfatická varianta - chá.
Spojovníky jsou v tomto textu používány v případě potřeby pro označení hranic mezi
morfémy, jinak se však (kromě složenin) nepíšou.
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Ke stahování samohláskových skupin dochází ve složeninách, kde
druhé slovo začíná na samohlásku: hichha „teď“ + uru „den“ > hichhüru
„dnes“.25 Uvnitř slov se stahují vokalické skupiny vzniklé připojením
sufixu začínajícího na samohlásku; v praxi se jedná o - iri (agentivní)
a flexivní přípony osoby podmětu a předmětu. Všechny tyto sufixy
začínají na /i/ a platí pravidlo, že je-li samohláska před tímto sufixem /u/,
zůstává zachována, jinak je nahrazena samohláskou /i/ z přípony: chura- +
- itu > churitu „dal mi“, usu- + - itu > usutu „bolí mě“.
Ostatní sufixy začínají na souhlásku a morfonologické změny jsou
podmíněny vlastnostmi těchto sufixů. Některé přípony totiž způsobují
elizi předchozí samohlásky („silné“), jiné elizi zabraňují („slabé“). Dále
mohou některé sufixy vyžadovat, aby se jejich samohláska odstranila,
pokud se připojí další sufix, nebo si ji naopak chrání. U jiných sufixů není
takové chování definováno (skoro všechny větné sufixy). Tyto vlastnosti
se značí symbolem pro konsonant nebo vokál před sufixem a za ním. Tak
se dají rozlišit jinak homofonní sufixy, např. - ta (srov. Hardman 2001: 77).
Tyto morfonologické změny si ukážeme v tabulce 13 na kořenu q’ipi- ,
který funguje jako podstatné jméno q’ipi „ranec“ i jako sloveso q’ipi- ña
„nést na zádech, naložit (na záda)“. Pro chování samohlásky sufixu
připojíme evidenciální sufix - wa (nemá definované chování), který
označuje přímý zdroj informace (z první ruky).

25

Tato dlouhá samohláska se v některých dialektech zkracuje.
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tvar
- ctac
- ctav
- vtav
- vtac
- cta- cta+ctac

význam
1>3
2>3

příčestí
ablativ
„nahoru“
„nahoru“+1>3

příklad

překlad

q’ip- t- wa
q’ip- ta- wa
q’ipi- ta- wa
q’ipi- t- wa
q’ip- ta- ña
q’ip- t- t- wa

nosím (to)
nosíš (to)
naložené (je to)
o ranci
naložit (ranec někomu)
nakládám (ranec někomu)

Tabulka 13: Morfonemika ajmarských sufixů: -ta

Po těchto změnách je přízvuk umístěn na předposlední samohlásku
a následují elize samohlásek podmíněné syntakticky. Pokud dojde k elizi
samohlásky, slovo bude mít přízvuk na poslední slabice (což je, kromě
posledního slova ve větě, prakticky skoro vždy).
Syntakticky podmíněné elize jsou trojího druhu. První pravidlo je, že
podřazené členy ve jmenné frázi (typicky přívlastky) s více než dvěma
slabikami elidují koncovou samohlásku. Dvouslabičné přívlastky mají
tedy stále přízvuk na předposlední slabice: hánq’u uta „bílý dům“, ale
ch’iyár(a) uta26 „černý dům“, nayá-n(a) uta-ha (já-G dům-1P) „můj dům“.
Záporka hani a skupina /aya/ (a podobné) se redukují v této pozici vždy.
Dále každý přímý předmět nebo cíl pohybu, pokud je před slovesem,
ztrácí svou koncovou samohlásku: t’ant’(a) muni „chce chleba“. Tento
předmět bývá nazýván „nulový předmět“ (complemento cero) a můžeme ho
chápat jako nulový morfém vyžadující elizi předchozí samohlásky (disfix)
26
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V této sekci je výjimečně označena přízvučná slabika v relevantních slovech čárkou
nad písmenem (jinak se přízvuk většinou nepíše). Samohlásky vypuštěné vlivem
morfonologických pravidel, pokud není plná forma vypsána zvlášť, jsou uvedeny
v závorce.
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- cø (některé předměty však mají místo nulového předmětu sufix - ru).
Pokud je předmět za slovesem, samohlásku neztrácí: muni t’ant’a.
Konečně ve větě je u všech frází (nominálních, verbálních,
adverbiálních) kromě posledního slova (obvykle sloveso) elidována
koncová samohláska: jupax(a) markaruw(a) sarani „on půjde do města“.
Při těchto elizích vznikají skupiny i více souhlásek: arma- + - t’a + - xa +
- si + - tha + - wa > armt’xsthwa „úplně jsem na to zapomněl“. Skupiny
stejných nebo obdobných souhlásek se však většinou vyslovují jako jedna
delší nebo se stáhnou do jedné: aptta [aptːa] ~ [apta] „zvedáš to“, akankkthti
[akankːtʰti] ~ [akankti] „jsem tu?“.
Ve španělštině bychom snad mohli mluvit o morfonologických
změnách v souvislosti s alternací samohlásek a diftongů u sloves (příp. při
derivaci), podle toho, zda je příslušná samohláska přízvučná nebo je-li
v následující slabice polosouhláska [j]; např. alternace [o ~ we ~ u] ve
slovech dormir „spát“, duerme „spí“, durmió „spal“. Typy těchto změn ve
španělštině a v andských jazycích jsou však natolik odlišné, že se nedají
dost dobře srovnat.

3.2.4. Slabičná struktura
Slova v kečuánštině i ajmarštině mají poměrně jednoduchý slabičný
vzorec CV(C), přičemž první slabika ve slově může mít i podobu VC
(resp. (ʔ)VC; jednoslabičná slova tvořená samotnou samohláskou, resp.
rázem a samohláskou, nejsou možná). Víceslabičná slova (včetně sufixů)
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mají strukturu (C)V(C).[CV(C)]×n (n ≥ 1). Naprostá většina kořenů je
dvojslabičných se strukturou CV.CV(C), sufixy většinou jednoslabičné
typu CV(C), méně často dvojslabičné typu CV.CV, mnoho slovesných
flexivních sufixů a několik málo jiných však začíná dvěma souhláskami:
C.CV.
Souhláskové skupiny se tedy mohou vyskytovat jen uvnitř slova
a mohou být tvořeny maximálně dvěma souhláskami, samohláskové
skupiny se nevyskytují (pokud v nějakém dialektu některá hláska během
vývoje vypadla, byla mezi samohláskami nahrazena epentetickým
aproximantem). Polosouhlásky /w/ a /j/ jsou vždy považovány za
souhlásky (tj. dvojhlásky jsou vnímány jako kombinace těchto hlásek se
samohláskou), dlouhé samohlásky se chovají jako kombinace VC (pokud
se připojí sufix začínající na dvě souhlásky, samohláska se zkracuje).
Souhlásky, které se mohou vyskytnout uvnitř slova na konci slabiky,
jsou /s-š-č/, /l-ll/, /r/, /n-m/, /w/, /y/, /k/, /q/, /p/ a /t/ (spojovníky oddělují
dialektální varianty). Na konci slova mohou být všechny výše uvedené
s výjimkou /t/ (a v některých dialektech /p/, které může být na konci slova
pouze jako alomorf genitivu - pa: - p se v cuzkánsko-bolivijských dialektech
změnilo na - q). Kombinace /uw/ se vyskytuje pouze před samohláskou, /yi/
a /wu/ nejsou možné.
Výše uvedené platí na fonematické úrovni i pro ajmarštinu s tím
rozdílem, že všechny kořeny jsou zakončeny samohláskou. Vlivem
morfonematických změn však vznikají složitější souhláskové skupiny
a slova uvnitř věty většinou končí na souhlásku.
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Slabičná

struktura

ve

španělštině

je

složitější,

možné

jsou

dvojsouhláskové skupiny na začátku slabiky a uvnitř slova i na konci
slabiky, navíc dvojhlásky a trojhlásky se chovají jako celek jako
samohláska.
Slabičný vzorec španělských nekoncových slabik je (C)(L)V(C)(s).
Počáteční souhlásková skupina může být tvořena pouze kombinací
okluzivy nebo /f/ s likvidou (/l/ nebo /r/), na konci slabiky může být
druhou souhláskou jedině /s/. Skupiny tří souhlásek a někdy dvou
souhlásek uvnitř slova se však běžně redukují. V pozici vokálu může být
i dvojhláska nebo trojhláska. V koncových slabikách může být pouze jedna
souhláska, a to alveolární /d/, /l/, /r/, /n/ nebo /s/. Samohláskové skupiny
(hiáty) jsou možné.
V přejímkách do kečuánštiny a ajmarštiny se španělské počáteční
souhláskové skupiny a některé uvnitř slova buď redukují (qu./ay. yus <
dios), nebo se vkládá epentetický vokál (qu. kurus < cruz), příp. dochází
k metatezi. Hiáty se nahrazují diftongy nebo se vkládá epentetický vokál.
Po souhláskách na konci slova ajmarština přidává samohlásku (ay. kurusa
< cruz). Dnešní bilingvní mluvčí však běžně vyslovují skupiny okluzivy
a likvidy i na začátku slova.

3.2.5. Přízvuk
Přízvuk je v kečuánštině a ajmarštině, stejně jako ve španělštině,
dynamický. V obou andských jazycích spadá téměř vždy na předposlední
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slabiku slova.27 V ajmarštině však dochází k morfonematickému odpadání
koncové samohlásky u všech slov ve větě kromě posledního, takže většina
slov na parolové úrovni má vlastně přízvuk na poslední slabice. V těchto
případech se přízvuk nepíše.
Kečuánština má dále několik málo slov, která mají přízvuk na
poslední slabice, všechna pravděpodobně citoslovce. Kromě toho některé
větné sufixy, spíše emfatického charakteru, mají nebo mohou mít přízvuk
na poslední slabice. Takové sufixy jsou vždy ve slově jako poslední.
Přízvuk se také může přesunout na poslední slabiku, a to ve dvou
případech. V prvním případě se jedná o otázky, které nemají
morfosyntaktickou formu otázky: qanrí? „a (co) ty?“, wasintá? „k němu
domu?“ (nerozuměl jsem dobře). V druhém případě se jedná o vokativ - y:
taytáy! „pane!“, churíy! „synu!“ (srov. churiy „můj syn“).
Pokud je přízvuk na poslední slabice, píše se na příslušné samohlásce
přízvuk (čárka, jako ve španělštině). Pokud je takové slovo na konci věty,
má věta stoupavou intonaci.
Španělština má, na rozdíl od obou andských jazyků, přízvuk
fonemický.

Přízvuk

může

být

na

poslední,

předposlední

či

předpředposlední slabice (výjimečně i na čtvrté od konce). Slova
zakončená na samohlásku, /n/ nebo /s/ mívají přízvuk na předposlední
slabice, ostatní slova většinou na poslední, výjimky jsou však poměrně

27
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Některé středoperuánské a severoperuánské dialekty mají přízvuk na první slabice
slova nebo jeho umístění závisí na struktuře slova.
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časté. Přízvuk se píše jako čárka nad písmenem, a to v případě, že slovo
nespadá do výše vyjmenovaných dvou skupin.

3.2.6. Intonace
Kromě výjimek vyjmenovaných výše je větná intonace v kečuánštině
(a zřejmě i v ajmarštině) vždy klesavá. Typy vět, které se v evropských
jazycích obvykle liší intonací, jsou v andských jazycích rozlišeny pomocí
větných sufixů; rozdíly ve větné melodii nejsou příliš výrazné.
V oznamovacích, tázacích, rozkazovacích a zvolacích větách, pokud
nejsou emfatické, hlas stoupá na poslední přízvučné slabice a pak klesá.
V oznamovacích větách je nejvyšší tón nižší než v ostatních typech.
Emfatická intonace se vyskytuje ve větách, v nichž má poslední slovo
přízvuk na poslední slabice (viz výše), a liší se od běžné intonace tím, že
na konci věty (na přízvučné slabice) hlas stoupá a už znovu neklesá.
V emfatických otázkách bývá nejvyšší tón vyšší než v ostatních typech vět.
Ve španělštině je nejvýraznější rozdíl v intonaci vět v otázkách
zjišťovacích: ty mohou mít stejnou formu jako oznamovací věta, avšak
konec věty má stoupavou intonaci (v kečuánštině tuto funkci nahrazuje
větný sufix - chu, v ajmarštině - ti).
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3.3. Morfosyntax

Následující přehled kečuánské morfosyntaxe bude uspořádán podle
tří (resp. čtyř) typů sufixů, jak bylo ve stručnosti uvedeno výše.
Morfologie všech nominálních kategorií, včetně nominálních syntagmat,
bude pojednána společně, podobně ke slovesům budou zahrnuty
subordinace. Větné a nezávislé sufixy budou probrány na úrovni věty,
spolu s pořádkem slov. Na výrazné odlišnosti od ajmarštiny a španělštiny
bude upozorněno v rámci příslušné části.

3.3.1. Slovo v kečuánštině a ajmarštině
Kečuánské a ajmarské kořeny mohou být čistě nominální nebo čistě
verbální, pak přijímají nominální, resp. verbální sufixy. Některé kořeny
jsou ambivalentní a přijímají oba typy sufixů (para „déšť“, para- „pršet“).
Jmenné kořeny mohou být použity samostatně, slovesné kořeny však
musí mít připojený nějaký slovesný flexivní sufix (paray „pršet“ (infinitiv,
abstraktní nominalizace)). Třetí typ kořenů jsou různé (adverbiální) částice
a citoslovce, které nepřipojují ani verbální, ani nominální sufixy (ña „už“,
mana „ne“, alaláw „brrr“ (zima)). Všechny kořeny (s výjimkou citoslovcí)
však mohou nést nezávislé a větné sufixy.
Jmenné a slovesné sufixy se dále dělí na derivační (včetně těch, které
mění slovní druh) a flexivní. Nezávislé a větné sufixy bývají někdy
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považovány za klitika, avšak kromě toho, že je lze připojit ke všem
slovním druhům, se chovají jako ostatní sufixy. Větné sufixy vyjadřují
různé vztahy na větné a mezivětné úrovni, ostatní jsou pak nezávislé
sufixy (sufixy s významem „už“, „ještě“, „také“, „jen“ apod.). Pořadí
těchto sufixů je, jak lze očekávat, kořen–derivační–flexivní–nezávislé–
větné.
Typům kořenů a sufixů odpovídají lexikální kategorie, pokud je
rozdělíme podle jejich gramatického chování: nominální kategorie,
verbální kategorie (slovesa), částice a citoslovce. Nominální kategorie
zahrnují podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky a tázací slova,
která se liší pouze sémanticky. Všechny nominální kategorie však připojují
stejné nominální sufixy, omezení jsou dána pouze sémanticky. Sufixy mají
alomorfy jen výjimečně, a jejich distribuce je určována na základě
morfonologických pravidel (v kečuánštině, zda část slova před sufixem
končí na vokál nebo na konsonant).
Vyskytují se reduplikované kořeny, jmenné i slovesné, jejich význam
je

obvykle

zesilující

nebo

opakovací

(waqa- waqayurqan

„plakala

a plakala“). Složeniny nejsou běžné, a složky jsou obvykle v koordinačním
vztahu (tayta- mama (otec-matka) „rodiče“).28
Kečuánština nemá velké množství slovních kořenů (max. několik
málo tisíc), synonymních nebo částečně synonymních kořenů je velmi
28

Taková slova je vhodné psát se spojovníkem. Některé konstrukce považované za
složeniny ve skutečnosti obsahují atributivně použité podstatné jméno: rumi wasi
(kámen dům) „kamenný dům“; ty je vhodné psát zvlášť, názvy zvířat a rostlin však
bývají často psány dohromady (pravopis není v tomto směru jednotný).
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malé množství. Velmi často však používá derivačních sufixů k tvoření slov
s novými významy, a to i tam, kde evropské jazyky mívají často jiné
neodvozené kořeny (rimay „mluvit“, rimapuy „obhajovat“ (dosl. „mluvit
v něčí prospěch“)).29 Některé sufixy kromě nebo vedle významu kořenu
mění i gramatické vztahy mezi aktanty (např. kauzativní sufix), běžné jsou
i sufixy, které zároveň mění slovní druh (verbalizátory a nominalizátory).
Nominalizátory a některé jiné sufixy fungují zároveň jako subordinátory,
které podřazují celé věty, a takto subordinovaná slovesa s podřazenými
větnými členy odpovídají vedlejším větám v evropských jazycích.
Závislé větné členy předcházejí před členy řídícími, např. přívlastky
před

podstatnými

jmény,

podmět

a

předmět

před

slovesem,

subordinovaná slovesa před hlavními, i když u hlavních větných členů má
vliv i aktuální větné členění (réma zpravidla na začátku věty, téma na
začátku či na konci věty, případně za rématem).
Španělština má mnohem více neodvozených kořenů, zároveň má
derivační afixy. U sloves se používají četné koncovky, které často zahrnují
více gramatických významů (kumulativní afixy), navíc z různých sad
podle příslušnosti slovesa k určitému paradigmatu (flexivita). U některých
sloves se v některých tvarech také částečně mění podoba kořenu
(v kečuánštině je kořen vždy neměnný). U jmenných kategorií se
koncovky používají především pro značení čísla a rodu, někdy se objevují
supletivní tvary, jiné gramatické vztahy se vyjadřují většinou pomocí
29
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gramatických slov (předložky, spojky, pomocná slovesa, pomocná slova
pro gradaci apod.), která jsou v kečuánštině velmi řídká (slova pro negaci,
gradaci, pomocné sloveso v některých časech/způsobech). O pořadí slov
bude pojednáno níže, obecně lze však říci, že závislé členy mohou být jak
před řídícím členem, tak za ním.

3.3.2. Nominální systém
U jmenných kategorií (substantiva, adjektiva, číslovky, zájmena)
kečuánština i ajmarština rozlišují osobu (posesivní sufixy), číslo a pád.
Neexistuje gramatická kategorie rodu; marginální je rozlišování rodu
u přejímek ze španělštiny (- o/- a). Některá slova však mají inherentní rod
daný lexikálním významem, např. příbuzenské termíny, slova jako qhari
„muž“ (dospělý muž / člověk (dítě) mužského pohlaví), warmi „žena“
(dospělá žena / člověk (dítě) ženského pohlaví), wayna „mladý/chlapec“,
sipas „mladá/dívka“, china „samice“ aj., které se používají podle rodu
referenta: payqa waynan/sipasmi „on/ona [je] mladý/mladá“. Okrajové je též
rozlišování mezi člověkem a zvířetem (warmi „žena“ × china „samice“)
a životnosti (pay „on/ona“ pro lidi (a případně zvířata) × chay „to“ a ostatní
ukazovací zájmena pro věci). Členy neexistují, 30 i když huk „jeden/jiný“ se
někdy používá ve funkci neurčitého členu (srov. české „jeden“).
Španělština, jak známo, má určitý a neurčitý člen, většina jmenných
kategorií rozlišuje gramatický rod a číslo, u zájmen (vč. posesivních
30

Jeden středoperuánský dialekt vyvinul člen z agentivní nominalizace slovesa „být“.
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determinantů) také osobu. Rod a číslo jsou formálně vyjadřovány
koncovkami (podle zakončení slova však mohou singulár a plurál a/nebo
mužský a ženský rod mít stejnou formu), osoba je rozlišována odlišnými
kořeny. Vztahy odpovídající pádům se vyjadřují téměř vždy předložkami
(výjimkou jsou v některých případech supletivní tvary zájmen a přímý
předmět (4. pád)). Gradace adjektiv a adverbií je ve španělštině
i v andských jazycích analytická.31
Zatímco v andských jazycích se sufixy připojují pouze k řídícímu
členu jmenného syntagmatu, španělština značí rod a číslo u všech
relevantních větných členů, které se shodují s řídícím členem: [[hatun
chakra]- kunaPL]- mantaABL — de(ABL) [[grande-sPL campo-sPL]] „z velkých polí“.
Shoda v rodě, čísle a příp. osobě ve španělštině se dodržuje nejen mezi
členy jednoho syntagmatu, ale i mezi různými větnými členy, např. mezi
podmětem a přísudkem (jmenným i slovesným), podmětem nebo
předmětem a doplňkem, předmětem a klitikem, a to i nad úroveň jedné
věty. V kečuánštině je shoda v čísle pouze mezi podmětem a slovesným
přísudkem, pokud je však podmět 3. osoba nebo je přísudek jmenný,
shoda často není dodržena;32 jmenný přísudek vyjádřený adjektivem je
zpravidla v singuláru.

31

32

Několik málo komparativů (a superlativů) ve španělštině si zachovalo syntetické
tvary z latiny; pro superlativ kečuánština někdy připojuje relativní sufix (- ni)- n
(hatun- ni- n „největší“ (dosl. přibližně „ta velká část (něčeho)“).
Častější shoda v těchto případech bude zřejmě vlivem španělštiny.
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3.3.2.1. Číslo

Plurál se v kečuánštině tvoří zcela pravidelně připojením sufixu - kuna
(v ay. - naka), někdy se používá také španělský - s. Pokud je však plurál
indikován jinak (např. číslovkou), sufix se zpravidla nepoužívá. Zásadní
rozdíl mezi španělštinou a andskými jazyky je v tom, že v andských
jazycích je singulár bezpříznakový, přinejmenším u takových věcí, zvířat
nebo osob, které se častěji vyskytují ve větším množství (runa
„člověk/lidé“, quwi „morče/morčata“). V singuláru jsou zpravidla slova
označující párové orgány těla apod., např. maki „ruka / ruce (pár rukou)“
(srov. makikuna „ruce“ (spíše ruce více lidí nebo usekané ruce)), usuta
„bota/boty“.33

3.3.2.2. Pád
V různých dialektech kečuánštiny (a v ajmarštině) existuje mezi
jednou a dvěma desítkami sufixů, které označují pády. Nejdůležitější
z nich jsou akuzativ - ta, pro přímý a někdy nepřímý předmět a pro cíl
pohybu; ilativ - man, pro nepřímý předmět a směr někam; genitiv - q/- pa
(- q nebo - p po samohlásce); ablativ - manta, pro směr odněkud nebo původ
či materiál; lokativ - pi; terminativ - kama, pro hranici („až do“); purposiv

33

Číslo osoby bude pojednáno níže u kategorie osoby.
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nebo benefaktiv - paq, pro účel nebo beneficienta; instrumentál - wan, pro
nástroj nebo doprovod.34
Funkce odpovídající pádům v kečuánštině vyjadřuje španělština
pomocí různých předložek. Předložka a má však, kromě směru a jiných
použití, funkci jak přímého, tak nepřímého předmětu (akuzativ a dativ),
navíc se s přímým předmětem používá většinou, pouze je-li předmět
životný a určený, jinak tuto funkci vyjadřuje pouze pozice předmětu ve
větě (u klitika pro 3. osobu jsou funkce rozlišeny tvary le a lo/la). Dále
některá španělská slovesa vyžadují předložkový předmět, jehož předložka
je do jisté míry arbitrární (především předložka a).35
Dále se pádové sufixy v kečuánštině používají zcela pravidelně
i u slov, kde ve standardní španělštině ekvivalentní předložka chybí:
pi- ta/ima- ta — a quién / qué „koho/co“, may-pi — dónde

„kde“, ura- pi

„dole“ — abajo „dole“ i „dolů“.
Španělština má o něco širší sadu předložek s často přesnějšími
významy než kečuánské pádové sufixy, kečuánština však v případě
potřeby může pro zpřesnění používat záložky. Záložky v kečuánštině lze
však spíše chápat jako podstatná jména s příslušným pádovým sufixem:
wasi- pi „v domě“ × wasi ukhu- pi „uvnitř domu“ (ukhu „vnitřek“), wasi
ura- pi „pod domem“ nebo „dole v domě“, „v dolní části domu“ (ura

34
35

Nominativ není formálně značen. Ve středoperuánských dialektech je ablativ - pita
nebo - piq(ta), lokativ - chaw nebo - traw.
To do jisté míry platí i o kečuánštině, výběr pádového sufixu však často odpovídá
jeho základnímu významu/funkci.
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„spodek“). Záložky lze také používat s posesivními sufixy: ura- y- pi „pode
mnou“.

3.3.2.3. Osoba
Kategorie osoby má v španělštině tři členy, v ajmarštině čtyři
a v kečuánštině tři nebo čtyři, u kterých se dále rozlišuje číslo, singulár
a plurál (pro andské jazyky řečeno poněkud zjednodušeně).
Oba andské jazyky rozlišují v první osobě plurálu kluzivitu:
inkluzivní první osoba zahrnuje osobu adresáta (1+2, „já a ty“), exkluzivní
ji vylučuje (1+3, „já + on/ona/oni, tebe vyjímaje“). Čtvrtá osoba
v ajmarštině odpovídá kečuánské první osobě inkluzivní, s tím rozdílem,
že v ajmarštině jde v podstatě o duál (nebo plurál, dva nebo tři a více osob;
pluralizace není povinná) a ve většině kečuánských dialektů o plurál (dva
a více osob).36 Španělština kluzivitu nerozlišuje.
Tvary plurálu osobních zájmen v obou andských jazycích (tabulka 14)
se

tvoří

pravidelně

připojením

příslušného

sufixu

ke

kořenům

v jednotném čísle, v kečuánštině s výjimkou první osoby inkluzivní, která
připojuje sufix - nchis (- nchik apod. v dialektech). Některé dialekty
umožňují zájmeno první osoby inkluzivní pluralizovat, pak ho můžeme
považovat za 4. osobu podobně jako v ajmarštině. Exkluzivní první osoba
36

Vzhledem k tomu, že všechny kečuánské dialekty mají tvary 1. osoby inkluzivní
u osobních a posesivních zájmen a v slovesné flexi stejného původu (*- nchik), zatímco
v ostatních osobách je plurál, pokud vůbec existuje, různého původu, z diachronního
úhlu pohledu by byla situace v kečuánštině stejná jako v ajmarštině: čtyři osoby,
z nichž jedna je inkluzivní duál „já a ty“.
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zpravidla před sufix plurálu ještě připojuje posesivní sufix (- y nebo v Q I
- :) a ve většině dialektů se - kuna zkracuje na - ku. V Ekvádoru exkluzivní
tvar zanikl, jak u zájmen, tak u sloves. Pádové tvary se rozlišují zcela
pravidelně pádovými sufixy.
Španělština (viz tabulka 14) má pro osobní zájmena pět různých
kořenů: pro první a druhou osobu dva v singuláru (yo, tú) a dva v plurálu
(nosotros, vosotros), a jeden pro třetí osobu, který rozlišuje rod a číslo (él,
ella, ellos, ellas, a střední rod ello). Zájmena 1. a 2. osoby singuláru mají
supletivní tvary s předložkami (mí, ti, conmigo, contigo), tytéž osoby
plurálu tvoří ženský rod. Stejné osoby rozlišují i klitika (nepřízvučné tvary
zájmen), které lze považovat za další supletivní tvary zájmen (me, te; nos,
os; le(s) a lo(s)/la(s)). Existuje také reflexivní zájmeno sí (a tvar consigo)
a reflexivní klitické zájmeno se. Obdobná klitika andské jazyky nemají,
odpovídají jim slovesné flexivní sufixy, resp. pro reflexivní (a reciproční)
slovesa derivační sufix; reflexivní zájmeno je kiki- s povinně připojeným
příslušným posesivním sufixem.
osoba
1sg
2sg
3sg
4/1in
4pl
1pl/1ex
2pl
3pl

ajmarština
naya
juma
jupa
jiwasa
jiwasanaka
nänaka
jumanaka
jupanaka

kečuánština
ñuqa
qan
pay
ñuqanchis
(ñuqanchiskuna)
ñuqayku
qankuna
paykuna

španělština
yo (mí, me)
tú (ti, te)
él, ella (le, lo, la)

nosotros (- as) (nos)
vosotros (- as) (os)
ellos, ellas (les, los, las)

Tabulka 14: Osobní zájmena v ajmarštině, cuzkánské kečuánštině a španělštině
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Dále španělština pro (sémantickou) 2. osobu rozlišuje zdvořilostní
a neformální tvary. Výše uvedená zájmena 2. osoby (tú, vosotros) jsou
neformální (tykání), pro vykání existují tvary usted a ustedes. Tyto formální
tvary se však syntakticky chovají jako 3. osoba: používají se spolu s klitiky
a posesivními determinanty pro 3. osobu, a pokud jsou podmětem,
sloveso je ve 3. osobě. V americké španělštině tato opozice zanikla, ustedes
a odpovídající tvary jsou používány místo vosotros.
Standardní kečuánština (ani ajmarština) zdvořilostní tvary nemá,
někteří mluvčí však používají tvar personayki (přejímka ze španělštiny
s posesivním sufixem 2. osoby), které se syntakticky chová jako 2. osoba.
Jistou zdvořilost nebo formálnost je však možné vyjádřit jednak
používáním slov „pan/paní“, tayta/mama (pro indiány) a wiraqucha nebo
siñur/siñura (pro mestice, bělochy nebo bohaté), jednak používáním
deminutivu - cha a limitativu - lla „jen“ (zde však spíše ve funkci
honorifika). V andské španělštině jsou zdrobněliny (a výraz nomás „jen“)
velmi časté a standardní španělština, bez častých zdrobnělin, je mluvčími
andské španělštiny většinou považována za strohou. Zdá se, že pojetí
zdvořilosti pro místní indiány zahrnuje zmírnění strohosti jazyka, a to
právě používáním častých zdrobnělin; oslovení taytacháy, taytalláy nebo
taytachalláy (- y vokativ) „pane“ („páníčku“) není považováno za
nezdvořilé, naopak je považováno za vhodnější nebo „milejší“ nebo
„hezčí“ (más cariñoso, más lindo).
Stejné osoby rozlišují v obou andských jazycích i posesivní sufixy
(tabulka 15); kategorie čísla se zde však vztahuje k osobě posesora.
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V kečuánštině má 1. osoba inkluzivní tvar neodvozený od singuláru,
- nchik a dialektální varianty. Ostatní osoby rozlišují číslo posesora
u posesivních sufixů pouze v jihoperuánských dialektech; v ostatních
a v ajmarštině je možné určit jeho číslo jen pomocí příslušného
plurálového osobního zájmena v genitivu. Plurál v jižních dialektech
rozlišuje kluzivitu: 2. osoba připojuje - chis (srov. 1in. - nchis), 1ex. a 3pl.
připojuje - ku (srov. jmenný plurál - kuna).37 Pokud se posesivní sufixy
připojují po souhlásce, přidává se po ní nejprve eufonický sufix - ni. Číslo
jména je označeno pravidelně sufixem - kuna, ten se však nepřidává po
posesivních sufixech zakončených na - ku.
1sg.
2sg.
3sg.

-y
- yki
-n

1in.
1ex.
2pl.
3pl.

- nchis
- yku
- ykichis
- nku

Tabulka 15: Posesivní sufixy v cuzkánské kečuánštině

Posesivní sufixy v obou andských jazycích odpovídají našim
přivlastňovacím zájmenům, pokud jsou použity atributivně: kaymi wasi- y
„toto [je] můj dům“. Pokud je potřeba osobu posesora vyjádřit samostatně
(v dané pozici není vyjádřený vlastněný předmět apod.), používají se
osobní zájmena v genitivu (podobně v ekvádorských dialektech, kde
posesivní sufixy nejsou, i atributivně): kay wasiqa ñuqaqmi „tento dům [je]
můj“. Posesivní sufixy se používají se všemi nominálními lexikálními
37

Sufixy - chis a - ku se v jižní kečuánštině používají pro plurál osoby i u sloves
(v Ekvádoru obdobné), středoperuánské dialekty a ajmarština pluralizují osobu
podmětu nebo předmětu u sloves jinými sufixy nebo jiným způsobem.
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kategoriemi, pokud to jejich význam umožňuje: wakinchis „někteří z nás“,
kinsanchis „tři z nás“, pininchis „kdo z nás“, imayki „co tvého“.
Španělština ve stejné funkci používá posesivní determinanty (např. mi
casa „můj dům“), zájmena (např. esta casa (es) mía „tento můj dům / tento
dům je můj“), případně osobní zájmeno s předložkou de ve funkci
neshodného přívlastku (la casa de mí38 / de él „můj/jeho dům“). Konstrukci s
předložkou de se v kečuánštině nejvíce blíží osobní zájmena v genitivu
(samostatná přivlastňovací zájmena), ty je však možné použít pouze
samostatně nebo pro zdůraznění; posesivní sufix je vždy povinný: 39 wasi- y
„můj dům“ (šp. mi casa), ñuqa- q wasi- y „můj dům“ (šp. la casa mía).
V souvislosti s posesivními sufixy je třeba zmínit genitivní konstrukci,
která je v obou andských jazycích tvořena jménem označujícím posesora
v genitivu a jménem označujícím vlastněné s posesivním sufixem.
Posesivní sufix je povinný a tento vztah posese je tak explicitně vyjádřen
dvakrát, na řídícím i řízeném slově: Pedro- q wasi- n „Petrův dům“ (dosl.
„Petra jeho dům“), tayta- y- pa chakra- n „pole mého otce“. Ve standardní
španělštině je posesor s předložkou de ve funkci neshodného přívlastku za
jménem označujícím vlastněné, které má před sebou člen, příp. zájmeno:
la/una casa de Pedro „Petrův dům“; v andské španělštině je však místo
členu běžný posesivní determinant: su casa de Pedro.

38
39

Substandardní nebo dialektální; běžné jen pro rozlišení místo posesivního
determinantu su („jeho, její, jejich, váš“ (vykání)).
Ekvádorská kečuánština posesivní sufixy ztratila a používá místo nich osobní
zájmena v genitivu.
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3.3.2.4. Derivace

Z derivačních sufixů byl již zmíněn kečuánský deminutiv - cha;
v americké španělštině mu odpovídá nejčastěji sufix - ito. Zdrobněliny jsou
v obou andských jazycích i v andské španělštině velice běžné, neboť jejich
používání zřejmě souvisí s pojetím zdvořilosti u místních lidí.
Dva sufixy odpovídají slovesu „mít“ nebo jménům označujícím osobu
nebo věc apod., která něco (ne)má, příp. takovou vlastnost: wasi- yuq
„majitel domu“, „kdo má dům“, payqa mana wasiyuq „on nemá dům“, „je
bezdomovec“, k’achi- sapa „přesolený“, „mající hodně soli“.
Další dva běžné sufixy derivují ze jmenných kategorií slovesa: faktitiv
- cha: wasi- cha- y „dělat dům“, „stavět“, hatun- cha- y „udělat velkým“,
„zvětšit“, iskay- cha- y „zdvojit“; a transformativ - ya: hatun- ya- y „stát se
velkým“, „vyrůst“, tuta- ya- y „stmívat se“ (tuta „noc“). Pro odvozování
nových slov s podobnou změnou významu má španělština některé afixy,
např. v en- grand- ece- r „zvětšit“, a mnohem častěji než andské jazyky má
k dispozici neodvozené kořeny s podobným významem: crecer „růst“.
Existují i další derivační sufixy, jejichž výčet (podobně jako pro
španělštinu) by byl nad rámec této práce. Nicméně některé slovesné
derivační sufixy mohou odvozovat nová slovesa také ze jmen.
V ajmarštině existují také derivační sufixy - : a - ka, které odpovídají
zaniklému slovesu „být“.
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3.3.3. Verbální systém
Gramatické kategorie u kečuánských a ajmarských sloves jsou osoba
(podmětu a předmětu), číslo, čas a způsob nebo subordinace (případně též
progrese). Všechny tyto kategorie jsou vyjadřovány komplexem flexivních
sufixů, který se souhrnně nazývá tranzice. Ve slovesné flexivní morfologii
se také částečně objevují kumulativní sufixy, jinak v kečuánské a ajmarské
morfologii neobvyklé. Kumulativní sufixy pak v jediném morfému
zahrnují více gramatických funkcí, případně jsou jednotlivé části takového
sufixu ze synchronního hlediska obtížně identifikovatelné (to platí
obzvláště o ajmarštině). Složené formy jsou řídké (cuzkánská kečuánština
má dvě), některé kečuánské dialekty však mají celou sadu složených
perfektivních časů; v ajmarštině složené formy nejsou. Vedle flexivních
sufixů existuje v obou jazycích také relativně velké množství derivačních
sufixů.
Španělština u sloves rozlišuje stejné kategorie s výjimkou subordinace
(té odpovídají vedlejší věty, případně neurčité formy: infinitiv, příčestí
a gerundium), navíc diatezi (slovesný rod) a u příčestí v pasivu jmenný
rod.40 Tyto kategorie se však od kečuánštiny liší počtem členů (např. počet
způsobů nebo časů) a jejich funkcí. Ve slovesné flexi se nejvíce projevuje
40

Některé kečuánské dialekty mají syntetické pasivum tvořené derivačním sufixem, ve
většině kečuánských dialektů se však občas používá složená forma příčestí - sqa +
sloveso být, která zřejmě vznikla nedávno pod vlivem španělštiny. Efektu podobnému
pasivizaci aktivní věty lze v kečuánštině dosáhnout např. kombinací kauzativ - chi +
reflexiv - ku, případně neosobním použití slovesa ve 3. osobě nebo zvratnou formou
(podobně jako ve španělštině).
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flexivita (různé koncovky podle příslušnosti slovesa k určitému vzoru);
většina formantů je kumulativní, i když v některých formách lze rozlišit
formant pro určitou kategorii (např. - mos pro 1. osobu plurálu, - ba pro
imperfektum, - ndo pro gerundium, - r pro infinitiv). Existuje sada
perfektivních časů tvořených příčestím minulým a pomocným slovesem
haber. Při derivaci nových významů sloves se používají ponejvíce prefixy,
naopak jména ze sloves derivují sufixy. Většina funkcí, resp. významů
derivačních prefixů se však ani částečně nekryje s významy a funkcemi
kečuánských derivačních sufixů. Za součást gramatického slova u sloves
lze považovat i klitika (nepřízvučná zájmena), včetně reflexivního klitika,
jejichž funkcím odpovídají sufixy uvnitř kečuánského a ajmarského
slovesa.

3.3.3.1. Osoba
Kategorie osoby u kečuánských i ajmarských sloves zahrnuje jak
osobu podmětu, tak osobu předmětu. Sufixy pro osobu podmětu jsou
kumulativní, zahrnují i způsob (příp. též čas, pokud budeme futurum
považovat za čas). Číslo je vyjadřováno separativně, s výjimkou 1. osoby
inkluzivní (4. osoby v ajmarštině a některých peruánských dialektech
kečuánštiny), která není pluralizací 1. osoby singuláru, a některých
nepravidelných tvarech v bolivijských dialektech kečuánštiny; 1. osoba
exkluzivní má v některých dialektech poněkud nepravidelné tvary.
Ajmarština a středoperuánské dialekty pluralizují derivačními sufixy.
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Osoba předmětu u přechodných sloves v kečuánštině je vyjadřována
různě podle toho, o kterou osobu se jedná. Předmět 3. osoba a 1. osoba
jsou vyjadřovány separativně, pro 1. osobu - wa (- ma: ve středoperuánských dialektech) a absence sufixu, resp. prázdný morfém - ø pro 3. osobu.
Sufix pro předmět - wa se klade před sufix pro podmět, ve většině dialektů
i před sufixy pro čas a progresivní sufix.
Pro osobu 2. a 1. inkluzivní (obě zahrnují osobu adresáta) jsou však
tvary tvořeny zcela odlišně. Je-li podmět 3. osoba, je v pozici předmětu
(místo - wa) sufix - su (- shu ve středoperuánských dialektech) a v pozici
předmětu sufix pro podmět 2. osobu. Možnost vložení sufixů pro čas,
způsob nebo subordinaci se liší v různých dialektech. Podobným
způsobem je vyjadřován předmět 1. osoby inkluzivní, - wa pro předmět
a sufix pro podmět 1. osobu inkluzivní. 41 Sufix pro pro předmět 2. osobu je
kumulován se sufixem pro podmět 1. osobu ve formě - yki (ve
středoperuánských dialektech - q a/nebo - yki, jejichž výběr závisí na
dialektu a času či způsobu). Některé dialekty však používají sufix - su
(- shu) v kombinaci se sufixem pro příslušný podmět (někdy pouze
v subordinacích nebo některých tvarech). V ekvádorských dialektech
sufixy pro podmět zanikly, jen sporadicky se objevuje - wa, ostatní
41

Používání znaku pro předmět v pozici pro podmět v tranzicích s předmětem
2. osobou vedlo Julia Calva (1993: 131) k názoru, že kečuánština má ergativní rysy
vázané na 2. osobu předmět: “El hecho de que se presente la 2ª pers. obliga a que -ki
aparezca codificado en el lugar más extremo. En este caso la 2ª pers. o persona del receptor es
más marcada y encarece que el comportamiento sintáctico varíe de la acusatividad a la
ergatividad.” (Skutečnost, že je přítomná druhá osoba, způsobuje, že se -ki musí objevit
co nejdále. V tomto případě je 2. os. neboli osoba receptora více příznaková
a vynucuje si změnu syntaktického chování od akuzativity k ergativitě.)
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předměty jsou vyjadřovány příslušným osobním zájmenem v akuzativu.
V ajmarštině je fúze mezi sufixy pro podmět a předmět, a někdy i se sufixy
pro čas nebo způsob, mnohem větší a tyto kombinace je lepší chápat vždy
jako nerozdělitelné (kumulativní) sufixy.
Tabulka 16 shrnuje tvary tranzic, tj. kombinací sufixů pro podmět,
předmět a způsob (indikativ), v singuláru (a 1. osoby inkluzivní
v kečuánštině) indikativu; čas je prostý/nebudoucí, který není nijak
značen. Nepřechodná slovesa používají stejné tvary jako přechodná
slovesa s předmětem 3. osobou.
kečuánština
O

ajmarština

1

2

3

12

1

—

-yki

-ni

×

2

-wa-nki

—

-nki

3

-wan

-sunki

12

×

×

S

O

1

2

3

4

1

—

-sma

-tac

×

×

2

-ista

—

-tav

×

-n

-wa-nchis

3

-itu

-tam

-i

-istu

-nchis

—

4

×

×

-tan

—

S

Tabulka 16: Tranzice v cuzkánské kečuánštině a ajmarštině

Z výše uvedeného je patrné, že na slovese lze značit pouze jeden
předmět. Pokud má sloveso dva předměty, přednost má nepřímý
předmět. Navíc sémanticky může být předmětem i beneficient, pokud je
sloveso derivované příslušným sufixem: qu- wa- y „dej mi [to]“ (- wa
příjemce), qu- pu- wa- y „dej [mu to] pro mě“ (- wa beneficient). Další
předměty lze vyjádřit pouze lexikálně.
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Sufixy pro předmět jsou v obou andských jazycích povinné, a to
i tehdy, je-li předmět zároveň vyjádřen lexikálně (zájmeno, jméno,
subordinované sloveso apod.). Pokud je třeba předmět zdůraznit (např.
je-li rematický), lze ho vyjádřit explicitně ve formě příslušného osobního
zájmena, podobně jak je tomu ve španělštině nebo češtině s osobou
podmětu.
Ve španělštině slovesné koncovky zahrnují osobu podmětu i jeho
číslo, většinou i způsob a čas (více viz níže). Např. koncovka - o označuje
1. osobu (podmět) a zároveň jednotné číslo, dále indikativ a přítomný čas,
oproti - a/- e pro subjunktiv nebo - amos/- emos/- imos pro množné číslo stejné
osoby a času. Stejná koncovka bývá také používána pro různé funkce,
např. - amos/- imos označují i préteritum a - a/- e 3. osobu indikativu nebo
subjunktivu prézentu (podle slovesné třídy, jedna z koncovek v indikativu
a druhá v subjunktivu). Některá slovesa jsou také nepravidelná (jiný
kořen/kmen v některých tvarech, jiné koncovky než u naprosté většiny
ostatních sloves, apod.). Celkově je španělská slovesná morfologie
mnohem

méně

přehledná

než

v

kečuánštině

(mnoho

koncovek

zahrnujících jednotlivé gramatické funkce ve španělštině, vedle kombinace
několika málo sufixů, každý obvykle s jednou funkcí, v kečuánštině).
Předmět je vyjadřován osobními zájmeny nebo jmény (většinou
s předložkou a), zájmenný předmět ve formě klitik (nepřízvučných
osobních zájmen). Je-li ve větě za slovesem lexikální předmět (tj. nikoli ve
formě

klitika)

a

není-li

zdůrazněný,

lze

klitika

vypustit.

U dvoupřechodných sloves mohou být ve větě i dvě klitika (naopak
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v kečuánštině je na slovese značen jen jeden předmět; srov. me lo da „dává
mi to“ a qu- wa- n „dává mi [to]“); le(s) je před jiným klitikem nahrazováno
formou se. Dále klitika 3. osoby, odpovídající v kečuánštině absenci sufixu
pro předmět, obvykle nelze ve standardní španělštině vypustit, není-li
předmět explicitní. Stejná klitika, kromě 3. osoby, kde je reflexivní klitikon
se, jsou používána i u přechodných sloves. Těm v andských jazycích
odpovídá derivační sufix, sloveso se pak časuje jako nepřechodné (stejně
jako přechodná slovesa s předmětem 3. osobou). Španělská klitika tvoří
jeden celek se slovesem, píší se zvlášť před finitním tvarem slovesa nebo
se připojují za infinitiv, gerundium nebo kladný imperativ.

3.3.3.2. Číslo
Pluralizace

osoby

u

sloves

je

zcela

odlišná

v

ajmarštině

a středoperuánských kečuánských dialektech na straně jedné, a ostatních
kečuánských dialektech na straně druhé. Středoperuánské dialekty
používají různé pretranziční (derivační) sufixy, které se připojují před
tranzici a mají často i jiné významy. V ajmarštině je sufix plurálu povinně
kombinovaný s jedním ze dvou derivačních sufixů, inkompletivem
(v záporu) nebo kompletivem (jinde): - p- ka a - p- xa; zatímco ostatní
dialekty mají zvláštní sufixy používané jak s posesivními sufixy u jmen,
tak se sufixy pro aktanty u sloves, za které se připojují.
Tyto sufixy v obou skupinách mohou pluralizovat jak podmět, tak
předmět (kromě ekvádorských dialektů, kde se předmět na slovese
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neznačí); číslo předmětu 3. osoby se nerozlišuje. Rozlišování kluzivity
v jižních dialektech (jeden sufix pro 2. osobu a jiný pro 1. exkluzivní
a 3. osobu) částečně umožňuje určit, je-li pluralizován podmět nebo
předmět, jinak lze vždy pro rozlišení použít osobní zájmena v příslušném
čísle. Podobně jako u jmen není pluralizace povinná, ani nemusí být shoda
v čísle mezi podmětem či předmětem a slovesem, obzvláště je-li podmět
3. osoba.
V jihoperuánských dialektech se používají stejné sufixy jako pro
pluralizaci osoby u posesivních sufixů: - ku pro 3. osobu (jen podmět)
a 1. exkluzivní, - chik a dialektální varianty pro 2. osobu (srov. - nchik pro 1.
inkluzivní, která také obsahuje osobu adresáta). V cuzkánsko-bolivijských
dialektech je však sufix podmětu 1. osoby nahrazen jmenným - y, v Bolívii
se navíc tranzice 3>242 - su- nki zpravidelňuje (- su- n- ku místo - su- nki- ku).
Ekvádorské a amazonské dialekty používají místo - ku sufix - kuna
(1. exkluzivní osoba zanikla), severoperuánské dialekty používají pro
pluralizaci jediný sufix jiného původu, bez rozlišení kluzivity. V některých
dialektech je zřejmě možné pluralizovat jak podmět, tak předmět (např.
- chik- kuna), většinou lze však pluralizovat jen buď předmět, nebo podmět.
Jsou-li oba v plurálu, s podmětem 3. osoba se dává vždy přednost
pluralizaci podle osoby předmětu (předmět 3. osoba se však nepluralizuje
nikdy), jinak záleží spíše na pragmatických důvodech.
42

Tranzice jsou obvykle označovány podobnými symboly, první část ( 3) označuje
podmět a druhá (>2) předmět, pak může následovat ještě způsob (např. 3>2IMP pro
imperativ), místo v lingvistické literatuře obecně používanějšího zápisu -3S.2O nebo
-3S-2O. Plurál se značí zdvojením, 11 je 1. osoba exkluzivní (pluralizace 1. osoby), 12 je
1. osoba inkluzivní (formálně neodvozený od 1. osoby sg.).
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Tvary tranzic pro obě čísla v kečuánštině (indikativ, prostý/nebudoucí
čas) a časování pravidelných sloves v prézentu indikativu ve španělštině
jsou uvedeny v tabulce 17. Pro předmět ve španělštině je možné přidat
klitika me (1. osoba), te (2. osoba), nos (1. osoba pl.), os (2. osoba pl.,
v americké španělštině tvary pro 3. osobu sg. a pl.), le a les (3. osoba sg. a
pl., nepřímý předmět), a lo, los a la, las (3. osoba sg. a pl. mužský a ženský
rod, přímý předmět); pro kombinace 3. osob nepřímého a přímého
předmětu se lo(s) nebo se la(s). Zvratná slovesa (kombinace označené
v tabulce dlouhou pomlčkou a kombinace 3>3 a 33>3, je-li podmět a
předmět stejný) mají ve 3. osobě se, v kečuánštině derivační sufix - ku
a sufixy pro předmět 3. osobu.
O

1

2

12

11

22

3/33

šp.

1

—

-yki

×

×

-yki-chis

-ni

-o

2

-wa-nki

—

×

-wa-nki-ku

×

-nki

-as/-es

3

-wa-n

-sunki

-wa-nchis

-wa-n-ku

-sunki-chis

-n

-a/-e

12

×

×

—

×

×

-nchis

11

×

-yki-ku

×

—

-yki-ku

-y-ku

-amos/
-emos/
-imos

×

×

-wa-nki-chis

—

-nki-chis

-áis/
-éis/-ís

-wa-n-ku

-sunki-chis

-n-ku

-an/-en

S

22 -wa-nki-chis
33

-wa-n-ku

-sunki-ku -wa-nchis

Tabulka 17: Tranzice v cuzkánské kečuánštině
a časování ve španělštině (indikativ, prézens)
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3.3.3.3. Čas

Pojetí času je pro mluvčí andských jazyků odlišné od našeho.
Minulost a současnost jsou vnímány jako kontinuum, leží před námi,
zatímco budoucnost je prozatím neznámá, leží za námi. Na úrovni jazyka
se to projevuje tak, že máme časy realizované, přítomný a různé minulé,
které stojí proti času nerealizovanému, budoucímu. 43 Realizované časy
využívají sufixů pro osobu popsané dříve, zatímco budoucí čas má zcela
jiné

tranzice.

Naše

evropské

pojetí

naopak

pojímá

současnost

a budoucnost jako součást jednoho kontinua, a minulost stojí v protikladu
k nim. Ve španělštině například můžeme použít přítomný čas, když
mluvíme o budoucnosti: mañana trabajo hasta las 8 „zítra pracuji do 8“.
V kečuánštině a ajmarštině musíme naopak použít vždy budoucí čas.
Naproti tomu přítomný či prostý čas (výše uvedené tvary) se mohou
vztahovat a většinou i vztahují k dějům44 už ukončeným (obvykle
v nedávné době).
Přítomný nebo prostý (či nebudoucí) čas (presente, tiempo simple, nofuturo) v kečuánštině se tedy vztahuje k přítomnosti i k minulosti.
43

44

Toto dělení na realizované a nerealizované časy je založeno na odlišném repertoáru
sufixů pro osobu v těchto časech, a liší se tak od pojetí Hardmanové (2001: 143) pro
ajmarštinu, která budoucí čas považuje za realizovaný čas, resp. čas přímého poznání
(přímá evidencialita), zatímco nerealizované časy jsou časy mimo dosah mluvčího
(oba potenciály a imperativ). Mezi časy přímého poznání v ajmarštině dále patří
přítomný a minulý čas, mezi časy nepřímého poznání pak evidenciální minulý čas,
inferenciál a konjekturální časy. (Hardmanová používá termín „časy“ pro všechny
nesubordinované tvary sloves, včetně různých způsobů.)
Pro zjednodušení slovo děj zahrnuje i procesy, stavy apod.
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V přítomnosti však spíše označuje obvyklé děje, případně gnómické apod.
Záleží také na typu slovesa: durativní slovesa budou mít spíše interpretaci
obvyklého děje, zatímco u perfektivních, případně sloves odvozených
některými aspektovými sufixy (např. - rqu pro náhlost nebo rychlost děje)
se bude spíše jednat o ukončený děj. Nezávislé sufixy -ña „už“ a v záporu
-raq „ještě“ také implikují minulý děj: puñunña „už spal“, manaraq
chayanchu „ještě nedorazil“. Obdobně je tomu v ajmarštině.
Pokud děj právě probíhá, je aktuální, sloveso má obvykle připojený
progresivní (kontinuativní) derivační sufix, v jižní kečuánštině -chka
(v Cuzku -sha; v ostatních dialektech jsou sufixy jiného původu).
V ajmarštině je progresivní sufix obvykle doprovázený inkompletivním
sufixem (i v plurálu, kde jinak bývá kompletiv). Progresivní tvary se
obvykle nepoužívají v záporu: pokud něco není reálné, nemůže (nemohlo)
to být aktuální.
Progresivní tvary se vyskytují ve všech časech a způsobech
i subordinacích (v rozkazovacím způsobu však méně často). Vyjadřuje
vlastně průběhovost nebo neukončenost děje. Progresivní sufix (derivační)
a sufixy pro čas (flexivní, viz níže) se v Cuzku vkládají za předmět - wa
a před (část) tranzice - yki a - sunki (v některých jiných dialektech za - su).
Tvary prostého času (samotné indikativní sufixy pro osobu)
v andských jazycích tedy označují minulé a případně obvyklé (neaktuální)
děje, aktuální děje mají zpravidla progresivní sufix; pro budoucí děje se
používá jiná sada sufixů.
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Ve španělštině se naproti tomu tvary přítomného času vztahují jak
k aktuálním, tak k neaktuálním dějům v přítomnosti nebo v budoucnosti
(budoucí děje lze také vyjádřit futurem). Pro minulé děje se zpravidla
používá některý z minulých časů. Je-li děj aktuální, je možné průběhovost
zdůraznit použitím perifráze estar + gerundium, její použití však není nutné
(podobně jako kečuánské progresivní tvary ji lze použít i s pomocným
slovesem v jiném čase než přítomném).
Oba andské jazyky mají také sufix minulého času, v kečuánštině - rqa
(v cuzkánském dialektu a některých jiných také - ra), který lze použít spolu
s výše uvedenými tvary pro osobu, obzvláště pokud se děj stal ve
vzdálenější minulosti. Tento tvar předpokládá, že mluvčí byl přímým
svědkem děje (viz též níže u větných sufixů a o evidencialitě). Naopak
pokud mluvčí nebyl ději přítomný, např. vidí jen výsledek děje, nebo mu
o tom bylo vypravováno, příp. si děje dost dobře nevybavuje, protože byl
malé dítě, opilý, nebo se mu to zdálo ve snu, nebo neměl děj pod
kontrolou (např. nechtěně usnul nebo upadl), použije se evidenciální čas,
jehož znakem je sufix - sqa (středoperuánské dialekty mají jiný sufix)
následovaný indikativními sufixy pro osobu. Tento čas bývá také nazýván
vyprávěcí (narativní), protože v některých dialektech se používá pro
vyprávění mýtů, pohádek, lidových vyprávění apod.; zcela nevhodně
bývá označován také jako předminulý čas (funkce tohoto času má
v

jihoperuánské

andské

španělštině

pluskvamperfektum,

avšak

v andských jazycích neoznačuje předčasnost před jiným dějem minulým).
Tento čas má také mirativní rozšíření významu (překvapení), pak se může

119

Srovnání španělské a kečuánské gramatiky
vztahovat k ději v kterémkoliv čase. Oba sufixy označují pouze minulý čas
a kombinují se s indikativními sufixy pro osobu (vedle sufixů pro osobu
předmětu). Evidenciálnímu času formálně odpovídají perfektivní časy
v

některých

středoperuánských

dialektech

(příčestí

minulé

- shqa

a pomocné sloveso kay „být“ vyčasované v různých časech45). Ajmarština
má minulý i evidenciální čas také, oba tvořené příslušnými sufixy, ve
tvarech jsou však jisté nepravidelnosti.
Vedle těchto časů má ajmarština a cuzkánská kečuánština (a některé
jiné dialekty) i složený habituál, který vyjadřuje obvyklé děje, zvyky, život
apod. v minulosti. V obou jazycích je tvořen agentivní nominalizací
plnovýznamového slovesa a pomocným slovesem „být“ (v ajmarštině
sufix). V kečuánštině je agentivní nominalizátor - q a pomocné sloveso kay
může být v přítomném nebo minulém čase (bez rozdílu významu), pokud
se mluví o vlastních zvycích, nebo v evidenciálním čase, pokud se mluví o
zvycích jiných lidí nebo o dějích, kterých mluvčí nebyl svědkem. Ve
3. osobě, pokud je v přítomném čase, pomocné sloveso odpadá: riq
kanki/karqanki „chodíval jsi“, riq ø/karqan „chodíval“. Sufix pro předmět
může být také před nominalizátorem.
Španělština má minulých časů několik a nelze je zpravidla nahradit
přítomným

časem

(stranou

ponecháváme

historický

prézens).

Nedokonavý minulý čas (imperfektum, kopréteritum), obsahující formant
45

To je také původní forma evidenciálního času v ostatních dialektech, pomocné
sloveso však vypadlo a zůstaly pouze sufixy pro osobu (protože sloveso „být“ ve
3. osobě přítomného času odpadá ve většině dialektů vždy, některé dialekty
nepřipojují po sufixu - sqa ani sufix osoby - n).
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- ba nebo - ía následovaný koncovkami přítomného času (s výjimkou
1. osoby singuláru), se používá pro děje vnímané v průběhu, jako
doposud neukončené, během nichž mohl proběhnout jiný děj, pro popisy
a děje, které se v minulosti opakovaly po neohraničenou dobu.
V andských jazycích mu může odpovídat progresivní forma minulého
času. Préteritum (pretérito indefinido, perfecto simple, jednoduchý dokonavý
minulý čas, jednoduché perfektum) označuje děje vnímané jako ukončené
a používá odlišnou sadu koncovek než přítomný čas, u nepravidelných
sloves většinou i se změnou v kořeni (resp. kmeni) slovesa. Druhý
dokonavý čas, složené perfektum (předpřítomný čas, perfecto compuesto,
pretérito perfecto) se od préterita liší vztahem k přítomnosti (např. děje
dokončené v době, kterou mluvčí považuje za součást přítomnosti). Jedná
se o čas složený z příčestí minulého (- ado, - ido) a pomocného slovesa haber
(původně „mít“) v přítomném čase. Pokud je toto pomocné sloveso
v imperfektu, jedná se o předminulý čas (pluskvamperfektum), které se
používá pro děje, které se odehrály před jiným dějem minulým.
Výše uvedené časy v andských jazycích patří mezi realizované časy
(přítomné nebo minulé děje, v podstatě realis nebo indikativ). Mezi
nerealizované časy patří (kromě neindikativních způsobů) v podstatě jen
čas budoucí. Na rozdíl od výše uvedených časů, které mají stejné sufixy
pro osobu a liší se pouze přítomností určitého znaku příslušného času,
futurum používá jinou sadu sufixů pro podmět. V obou andských jazycích
bude vhodnější považovat futurum za způsob; tvary budou uvedeny níže
spolu s ostatními způsoby. Ekvádorská kečuánština má také blízký
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budoucí čas tvořený sufixem - kri a indikativními sufixy pro osobu; tento
sufix je původně agentivní nominalizátor - k (< *- q) a kořen slovesa ri„jít“. Některé středoperuánské dialekty mají podobnou konstrukci typu - q
aywa- (ayway „jít“ v některých dialektech). Použití futura je v obou
jazycích nutné i pro děje, které nastanou v bezprostřední budoucnosti;
přítomný (prostý) čas lze použít pouze pro probíhající nebo proběhlé děje.
Španělština má budoucí čas tvořený z tvarů infinitivu (s některými
redukovanými tvary) a koncovek foneticky odpovídajících pomocnému
slovesu haber v přítomném čase (vznikl z konstrukce infinitiv + habere
„mít“). Tento čas má také epistemické rozšíření, vyjadřuje současné nebo
budoucí pravděpodobné děje (toto použití je v americké španělštině
častější než pro vyjádření budoucnosti). Andské jazyky toto rozšíření
futura nemají. Kromě budoucího času lze ve španělštině pro budoucí děje
použít též prézens nebo perifrázi ir a + infinitiv (ir „jít“), které vyjadřují
spíš méně vzdálenou budoucnost. Zmíněná konstrukce s pomocným
slovesem v imperfektu vyjadřuje děj, který se měl uskutečnit v minulosti
(následnost v minulosti). Existuje také složené perfektivní futurum
(pomocné sloveso haber v budoucím čase + příčestí minulé), které označuje
budoucí

děje

ukončené

před

jiným

budoucím

dějem,

případně

pravděpodobnost v minulosti.
Pokud jde o časovou souslednost, ve španělštině se relativní časy
vyjadřují některými výše uvedenými formami (a

kondicionálem)

v závislosti na čase hlavního slovesa, resp. okamžiku události: v minulosti
se pro současnost používá imperfektum, pro předčasnost pluskvam-
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perfektum a pro následnost kondicionál (viz níže). V andských jazycích je
situace spíše obdobná jako v češtině: relativní časy jsou vyjadřovány
formami v závislosti na okamžiku promluvy. Mnohem častější než slovesa
v určitém čase jsou však různé subordinace (viz níže), které také vyjadřují
relativní časy, případně v kombinaci s progresivem.
Srovnání forem používaných pro různé časy v andských jazycích a ve
španělštině je uvedeno v tabulce 18. Nejvýraznější rozdíl je, kromě
výrazně vyššího počtu časů ve španělštině, ve funkcích, které má
přítomný (prostý) čas, a ve vyjadřování aktuálních dějů.

kečuánština

AKT.

progr. prostý

minulý/
evidenciální

BUDOUCNOST

čas
PŘÍTOMNOST

futurum

prostý
MINULOST

PŘÍTOMNOST

PŘÍT.

forma

forma

relativní čas

futurum
futurum perf. (↓)
ir a + inf
prézens

AKT.

prézens

PŘÍT.

(estar + ger)

MINULOST

BUDOUCNOST

čas

španělština

perfektum
kondicionál (↑)
préteritum/
imperfektum imperfektum (↔)
pluskvamperf. (↓)

Tabulka 18: Srovnání časů v kečuánštině a španělštině
(relativní časy: ↓ předčasnost, ↔ současnost, ↑ následnost)
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3.3.3.4. Způsob

Kategorie způsobu je v obou andských jazycích vyjadřována pomocí
odlišných sufixů pro osobu podmětu (tyto sufixy jsou tedy kumulativní
a zahrnují obě kategorie). Výše uvedené tvary v různých časech označují
indikativ a používají stejnou sadu sufixů pro osobu podmětu. Odlišnou
sadu používají futurum, imperativ a částečně kondicionál. Vzhledem
k tomu, že sufixy pro osobu u futura se liší od sufixů u ostatních časů a že
budoucí čas lze chápat jako druh modality (jde v podstatě o postoj
mluvčího k možnosti uskutečnění dosud nerealizovaného děje), zdá se, že
v obou andských jazycích je vhodnější chápat futurum jako způsob.
Přítomný (prostý) čas a minulé časy označují reálné děje a v tomto
smyslu by byl pro indikativ přesnější termín realis. Nereálné děje lze pak
rozdělit do tří skupin vyjadřovaných dalšími třemi způsoby: futurum pro
ty, o nichž se mluvčí domnívá, že s největší pravděpodobností teprve
nastanou (futurum, prospektivní modalita); kondicionál/potenciál pro
děje, které mluvčí považuje za možné (fakultativní modalita) nebo
hypotetické (epistemická modalita); a imperativ pro rozkazy a zákazy
(imperativní výpovědní funkce (ilokuce)).46
Kumulativní sufixy pro všechny čtyři způsoby jsou uvedeny v tabulce
19. Jsou uvedeny též tranzice s předmětem 2. sg.; tranzici 1>2 je lépe chápat
jako kumulativní sufix zahrnující kromě způsobu a osoby podmětu
i osobu předmětu (srov. středoperuánské - q) a která má ve futuru zvláštní
46

K modalitě a ilokuci a jejich vyjadřování slovesnými způsoby viz též Hengeveld 2004.
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tvar (totožný s indikativní tranzicí pro evidenciální čas, nicméně
v některých dialektech může /q/ v jednom nebo obou ze sufixů
vypadnout).

osoba indikativ
1
-ni
2
-nki
3
-n
12

-nchis

1>2
3>2

-yki
-sunki

futurum
-saq
-nki
-nqa

imperativ

kondicionál
F
-y-man
-y
-waq
-nki-man
-chun
-n-man
-sun(chis)-man,
-sun(chis) -sun(chis) -swan
-nchis-man
-sqayki
F
-yki-man
-sunki
F
-sunki-man

Tabulka 19: Sufixy pro osobu a způsob v cuzkánské kečuánštině
(F u imperativu značí, že se používají tvary futura)

Tvary s podmětem 1. osobou se tvoří pravidelně pomocí sufixu - wa,
v inkluzivním plurálu je v pozici sufixu pro osobu podmětu vždy sufix
podmětu 1. osoby inkluzivní (- wa- nchis, - wa- sun apod.). U 2. osoby je
indikativní tvar používán i ve futuru, totéž platí pro tvary kombinace
předmětu 2. osobou s podmětem 3. osobou (výjimkou jsou dialekty, které
používají sufix - su v kombinaci s příslušným sufixem pro osobu podmětu,
a bolivijské dialekty, které většinu odvozených tvarů zpravidelňují: ind.
- sunki, ale s podmětem v plurálu - su- nku, fut. - su- nqa). Místo imperativu
je v obou andských jazycích možné pro mírnější formu rozkazu používat
též tvary futura (s prohibitivní záporkou ama, místo standardní mana).
U 2. osoby podmětu a v tranzici 3>2 máme tedy stejný tvar pro všechny
časy a imperativ (vedle - y). Kondicionál (potenciál) má kromě zvláštních
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tvarů47 i tvary odvozené od indikativních sufixů příponou - man (se
jmenným - y v 1. osobě). Pluralizace je pravidelná (rozdílné sufixy podle
dialektu), pouze u kondicionálu může být sufix - ku, podle dialektu, jak
před sufixem - man, tak za ním. U 1. osoby inkluzivní někteří mluvčí
považují tvar bez - chis za duální, někteří používají jeden tvar jako
imperativ a druhý jako futurum.
Kondicionál nebo potenciál vyjadřuje hypotetické děje, které se
mohou uskutečnit v blízké budoucnosti. Minulé děje, které byly
hypoteticky možné, ale neuskutečnily se, vyjadřuje minulý kondicionál,
tvořený tvarem kondicionálu pro příslušné osoby následovaným
neměnnou formou pomocného slovesa být, karqan (3. sg. min. čas).
Kondicionál lze přeložit podmiňovacím způsobem nebo slovesem moci,
případně smět; používá se i ve zdvořilých žádostech a odmítnutích: manan
riymanchu „nemohu (přijít)“, spolu se sufixem - taq (kontrastiv) ve větách
vyjadřujících znepokojení či varování: chinkaruwaqtáq „ať se neztratíš“,
minulý lze použít i pro výtku.
Oba kondicionály se používají také v podmiňovacích větách (včetně
předvětí, pokud není sloveso v subordinovaném tvaru: sichus qulqiy
kanman chayqa (jestli moje.peníze být.3POT to-TÉMA)):
qulqiy kaqtinqa
kdybych měl peníze
Punumanmi riyman
jel bych do Puna (pojedu, budou-li peníze)
Punumanmi riyman karqan byl bych jel do Puna (ale nejel jsem)

47

Sufix - waq se používá jen v jihoperuánských dialektech, v některých ostatních chybí
i sufix - swan (- chwan).
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Ajmarština

má

čtyři

způsoby48

podobně

jako

kečuánština,

vyjadřované jinou sadou sufixů pro osobu podmětu; kondicionál
(nazývaný desiderativ nebo optativ, minulý reprochador (od „vytýkat
někomu něco“)) vznikl zřejmě smíšením dvou původně odlišných
paradigmat (Adelaar 2007: 285).
Vedle způsobů má ajmarština také několik časů, které vyjadřují
nezapojení mluvčího do děje (nepřímé poznání; viz níže o evidencialitě).
První je inferenciál, který vyjadřuje informace, k nimž mluvčí dospěl
úsudkem, logickým uvažováním, a používá se s přímou evidencialitou
(- wa). Druhý je konjekturál (také dubitativ nebo no- involucrador
(„nezúčastněný

čas“)),

který

v

podstatě

odpovídá

konjekturální

evidencialitě v kečuánštině (větný sufix - chá): vyjadřuje domněnky, tedy
informace, které mluvčí nezískal přímo a pouze se dohaduje o jejich
pravdivosti (vyjadřuje však evidencialitu, zdroj informace, nikoliv
epistemickou

modalitu).

Oba časy

se

kombinují, do

jisté

míry

nepravidelně, se sufixy pro osoby v různých časech; s konjekturálem je
nejběžnější prostý a budoucí čas.
Španělština má ze způsobů indikativ, imperativ (2. osoby; ostatní
osoby a záporný imperativ jsou tvořeny tvarem subjunktivu se zájmeny
připojenými za tvar), přítomný kondicionál (odvozený od infinitivu
stejným způsobem jako futurum, ale s koncovkami imperfekta - ía),
složený minulý kondicionál (pomocné sloveso haber v kondicionálu
a příčestí minulé) a několik časů subjunktivu (spojovacího způsobu).
48

Hardmanová nazývá všechny slovesné časy i způsoby souhrnně tiempos „časy“.
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Kondicionál na rozdíl od andských jazyků nevyjadřuje možnost (pro tu
španělština používá sloveso poder „moci“) a používá se pouze v závětí
podmínkových

vět;

v

předvětí

je

subjunktiv

imperfekta

nebo

pluskvamperfekta (příp. indikativ, podle druhu podmínky).
Subjunktiv prézentu má prohozenou sadu indikativních koncovek
prézentu mezi slovesnými třídami (slovesa na - ar mají - e- , ostatní - a- ),
subjunktiv imperfekta je odvozený od tvarů 3. osoby préterita (jako
obvykle jsou v obou případech i nepravidelné tvary). Další subjunktivy
mají složené tvary s příčestím minulým: subjunktiv perfekta má pomocné
sloveso haber v subjunktivu prézentu a subjunktiv pluskvamperfekta
v imperfektu. Subjunktivy futura (prostý a složený) jsou již zastaralé.
Subjunktivy se používají téměř vždy pouze ve vedlejších větách,
podřazené slovesu vyjadřujícímu např. vůli mluvčího („chtít“) nebo jeho
subjektivní postoj („litovat“), nebo ve větách vyjadřujících hypotetičnost či
nereálnost. Subjunktiv perfekta vyjadřuje děje v přítomnosti již ukončené,
pro hypotetičnost či subjektivní postoj v minulosti nebo nereálnost
v jakémkoliv čase se používají subjunktiv imperfekta (současnost či
nedokončený děj) a pluskvamperfekta (předčasnost či dokončený děj).
Pro srovnání je nejpodstatnější absence podobného způsobu v obou
andských jazycích, kde subjunktivům odpovídá indikativ (příp. futurum),
někdy kondicionál (v podmínkových větách), většinou jsou však slovesa
odpovídající španělským slovesům ve vedlejších větách subordinovaná
některým ze subordinátorů.
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3.3.3.5. Subordinace a nominalizace

Ke slovesům se připojují některé sufixy, které sloveso podřadí jinému
slovesu, a takovéto konstrukce odpovídají našim vedlejším větám. Jedná
se o (adverbiální) subordinátory a nominalizátory. Nominalizátory také
slouží k derivaci běžných podstatných jmen. Na rozdíl od takto
derivovaných substantiv se však subordinace chovají jinak, značí se v nich
osoba podmětu i předmětu a mohou mít předmět (někdy se sufixem - ta,
někdy bez něj), podmět může být v nominativu nebo v genitivu (- pa). Tyto
tvary jsou vlastně na přechodu mezi slovesy a jmény. Tvary s podmětem
v genitivu a bez sufixu předmětu jsou bližší jménům, tvary s předmětem
v akuzativu zas slovesům. V subordinacích se také nepoužívají větné
sufixy a zápor je značený pouze záporkou mana (nebo prohibitivní ama),
bez větného negativního sufixu - chu. Pořádek slov v subordinacích je
vždy SOV. Přehled subordinátorů v kečuánštině a některé formy ve
španělštině s obdobnou funkcí jsou uvedeny v tabulce 20.
Subordinace

v

ajmarštině

se

liší

od

kečuánských,

některé

subordinátory se připojují přímo za tranzice (tj. tvar před subordinátorem
se neliší od nesubordinovaného slovesa), u jiných se připojují přímo za
slovesný kmen a předmět není značený vůbec.
Tranzice v kečuánštině s těmito subordinátory mají podmět značený
posesivními sufixy (viz tabulka 15 na straně 106), předmět (sufix osoby
předmětu - wa nebo - su) je obvykle před subordinátorem. Tranzice 1>2
u subordinací v některých dialektech zanikla, značí se jen podmět
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a předmět je vyjádřen slovně (qanta „tebe“), v některých dialektech se však
používá sufix - yki (pak se může jednat jak o tranzici 1>2, tak 2>3). Struktura
tranzicí s předmětem ve 2. osobě je tedy - su- SUBORDINÁTOR- yki pro 3>2 a
(qanta) - SUBORDINÁTOR- y pro 1>2, pro 3>12 - wa- SUBORDINÁTOR- nchis a pro
ostatní tranzice - (wa)- SUBORDINÁTOR- POSESIVNÍ.SUFIX. (V Cuzku bývá také
tranzice připojená

za subordinátory - na, - sqa a - spa: - SUBORDINÁTOR-

- su- yki; se subordinátorem - qti je vždy pouze - su- qti- yki.) Agentivní
subordinátor - q však značí pouze předmět, který může být obsažen
dvakrát (předmět a/nebo posesivní sufix pro stejnou osobu: - wa- q- ni- y).
Infinitivní subordinátor - y obvykle může značit jen předmět.

adverbializátory
obviativní sub.
aproximativní sub.
adverbializátor
nominalizátory
agentivní
infinitiv
participium
obligativ

kečuánština

španělština

-qti
-spa
-ylla

gerundium -(a/ie)-ndo
(gerundium)

-q
-y
-sqa
-na

(-dor, -(a/ie)-nte aj.)
-(a/e/i)-r
-(a/i)-do

Tabulka 20: Subordinátory v cuzkánské kečuánštině
a podobné formy ve španělštině

Ve španělštině andským subordinátorům odpovídají spíše různé typy
vedlejších vět, se slovesy v různých způsobech a časech, spolu s různými
spojkami. Pravé spojky (kromě několika přejímek) andské jazyky nemají,
avšak na konkrétním významu subordinací se někdy podílí větné
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a nezávislé sufixy: adverbiální subordinace se sufixem tématu odpovídá
předvětí podmínkové věty se spojkou si „jestli/kdyby“, s evidenciálním
sufixem (zároveň réma) časové větě se spojkou cuando „když“;
s nominalizátory pádové sufixy: participiální subordinace s akuzativem
odpovídá předmětné větě se spojkou que „že“, s ablativem příčinné se
spojkou porque „protože“; a případně i některá slova, např. záporka
v subordinaci spojce sin que „aniž (by)“.
Španělština má také některé neurčité formy, které se jak formálně
(odvozené

afixem),

tak

funkčně

blíží

některým

kečuánským

subordinátorům, resp. nominalizátorům: infinitiv - r (- ar, - er, - ir) a pro
předčasnost minulý (složený) infinitiv haber + příčestí, gerundium - ndo
(- ando, - iendo) a pro předčasnost složené gerundium habiendo + příčestí,
a příčestí minulé (participium) - do (- ado, - ido a některá nepravidelná na
- sto, - to nebo - cho). Těmito formami lze někdy nahrazovat některé typy
vedlejších vět (polovětné konstrukce), především jsou-li podměty v hlavní
a vedlejší větě stejné, avšak toto použití je mnohem omezenější než
v andských jazycích (včetně andské španělštiny). Derivační funkci
nominalizátorů odpovídají ve španělštině různé derivační afixy, včetně
příčestí minulého, infinitivu a např. agentivního sufixu - dor. (Některým
kečuánským deverbálním jménům také odpovídají španělská jména
neodvozená od sloves, resp. z nichž se teprve slovesa odvozují.) Jak lze
očekávat, významy a použití funkčně obdobných sufixů v kečuánštině
a španělštině se kryjí pouze částečně, stejně tak jména odvozená
ekvivalentním sufixem mohou mít zcela odlišný význam.
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Subordinátory v obou andských jazycích lze rozdělit na adverbiální
(adverbializátory), které se používají pouze pro subordinaci a odpovídají
různým typům příslovečných vět, a na nominální (nominalizátory), které
se dále chovají jako podstatná jména (např. připojují pádové sufixy)
a slouží jak k subordinaci, tak k derivaci jmen podstatných a přídavných
(příčestí).
U

adverbializátorů

se

rozlišuje,

zda

podměty

hlavního

a subordinovaného slovesa jsou stejné (switch-reference). Se stejnými
podměty se používá aproximativní subordinátor (někdy nazývaný
gerundium) - spa (ve středoperuánských a severních dialektech - shpa
a/nebo - r). Vzhledem k tomu, že podměty jsou stejné, posesivní sufix pro
označení osoby podmětu není povinný (kromě tranzice 3>2, kde - su
vyžaduje následující - yki: - su- spa- yki, příp. - spa- suyki). S odlišnými
podměty se používá obviativní subordinátor - qti (mimo cuzkánskobolivijské dialekty - pti)49 a posesivní sufixy (resp. oba sufixy pro osobu)
jsou vždy nutné.
Oba subordinátory mají prakticky stejnou funkci: vyjadřují různé typy
adverbiálních okolností děje vyjádřeného hlavním slovesem (příslovečné
věty), konkrétní význam záleží na kontextu a přítomnosti některých
větných sufixů. Děj subordinovaného slovesa zpravidla předchází ději
hlavního slovesa, oba děje však mohou být i současné (v případě potřeby
lze přidat progresivní sufix).
49

V ekvádorských dialektech je obviativní subordinátor - kpi (< *- q + - pi agentivní
nominalizace v lokativu); posesivní sufixy zde nejsou, nepoužívají se tedy ani
u subordinací a podmět lze v případě potřeby vyjádřit slovně.
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V podmínkových větách je na subordinované sloveso obvykle
připojen tematizátor - qa: mana paraqtinqa risaq „půjdu, pokud nebude
pršet“. V časových, příčinných nebo způsobových subordinacích je
obvykle připojen některý evidenciální sufix (např. - mi/- n pro přímou
evidencialitu): manaña paraqtinmi kutipun „když už nepršelo, vrátil se
domů“, manaraq mikhuspan estudiarqani „učil jsem se, než jsem se najedl“
(„když jsem ještě nejedl“). S aditivem - pas „také“ se vyjadřuje přípustka:
paraqtinpas risaq „půjdu, i když bude pršet“.
V ayacuchském dialektu se sufix - spa používá pouze pro předčasné
děje, pro současné děje se používá simultánní subordinátor - stin:
mikuspam estudiani „učím se po jídle“ × mikustin estudiani „učím se při
jídle“ (v Cuzku mikhu(sha)span estudiani). V Cuzku (a v Cajamarce, Q II B)
však s tímto sufixem děj subordinovaného slovesa následuje po ději
hlavního slovesa, subordinace má tedy význam konsekutivní. Tento
význam může být čistě časový, také se však může vztahovat na výsledek
nebo i účel děje: mikhustin hamuni „přišel jsem jíst / a hned se najím“,
chinkachistillanña rantikun „koupil to a hned to zničil / aby to hned zničil“.
Také může označovat bezprostředně se blížící děj: pararimustillan kashan
„schyluje se k dešti“. V Ayacuchu je sufix - stin jako simultánní
subordinátor

poměrně

častý,

naopak

v

Cuzku

není

se

svým

konsekutivním významem běžný.
Adverbializátor - ylla je vlastně kombinace infinitivu s limitativem
(„jen“); tuto formu lze také zesílit diskontinuativem - ña „už“. Tímto
způsobem se tvoří ze sloves deverbativní příslovce, která označují
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většinou způsob děje: puñuylla rishan „jde ospale“. Často se opakuje stejné
sloveso: waqaylla waqashan „jen pláče a pláče“, llakiyllaña llakishan „jen se
trápí a trápí“. Někdy lze také příslovečný význam odvodit z infinitivu
akuzativem - ta (jako u adjektiv): usqhaylla ~ usqhayta „rychle“, „spěšně“
(usqhay „spěchat“)), tutayayta „za setmění“ (tuta „noc“, tutayay „nastávat
noc“).
Participiální (či stavový) nominalizátor - sqa derivuje ze sloves
minulá (trpná) příčestí, tedy obvykle adjektiva, ale také jména vyjadřující
výsledek

děje:

machasqa

„opilý“,

awasqa

„utkaný“,

„tkanina“.

V subordinacích vyjadřuje realizovaný děj (tj. minulý nebo aktuální).
V akuzativu odpovídá předmětným větám, nejčastěji se slovesy vědění,
poznávání, předávání informací apod.: Punupi kasqaykita yachani „vím, že
jsi (byl) v Punu“; s ostatními pády se používá v místních, časových,
příčinných, srovnávacích a jiných příslovečných větách. Dále se používá
v neagentivních vztažných subordinacích: wasi rantisqayki „dům, který jsi
koupil“. Se slovesem kay „být“ obvykle odpovídá trpnému příčestí
a označuje stav (pod vlivem španělštiny někde i trpný rod).50
Obligativní či instrumentální nominalizátor (také konkretizátor,
participium futura) - na derivuje substantiva označující nástroj, kterým se
něco provádí, místo, kde se něco děje, nebo konkrétní předmět zasažený
dějem: warkuna „věšák“, tiyana „židle“ (od „sedět“), rantina wasi „obchod“
50

Věta maqasqan kanki tedy znamená spíše „jsi zbitý“ než „jsi bit“ (v dialektech, které
mají perfekta, znamená „bil jsi“, obdobně jako cuzkánský evidenciální čas
maqasqanki). Španělština používá příčestí (které se shoduje v rodě a čísle) se slovesem
ser „být“ pro trpný rod a se (stavovým) slovesem estar „být“ pro stavy.
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(rantiy „kupovat/prodávat“, wasi „dům“), mikhuna „jídlo“, „potravina“.
Kromě toho vyjadřuje také nutnost, záhodnost nebo realizovatelnost děje:
rikuna „viděníhodný“, „viditelný“; s limitativem pak snadnost: ruwanalla
„snadný“ („snadno udělatelný“).
Jako subordinátor má obligativ prakticky stejné použití jako
participiální subordinátor - sqa s tím rozdílem, že se jedná o děj dosud
nerealizovaný nebo nutný, případně který se měl v minulosti realizovat:
Punuman rinaykita yachani „vím, že půjdeš do Puna“ nebo „vím, že musíš /
máš / měl jsi jít do Puna“. Ve spojení s existenciálním slovesem kay (nebo
někde tiyay) „být“ ve 3. osobě51 vyjadřuje nutnost děje, a to buď neosobní
(„je třeba“), nebo s posesivními sufixy osobní („muset“): aswan allinta
yachanaykin „musíš se lépe učit“, ripunaymi kashan „musím odejít (teď)“.
Dále se používá se slovesy vyjadřujícími vůli nebo přání, pokud podměty
nejsou stejné (se stejnými podměty je infinitiv): llank’ananta munani/nini
„chci / řekl jsem, aby pracoval“. Ve spojení s benefaktivem - paq odpovídá
účelovým větám (se slovesy pohybu a stejnými podměty je agentiv): wasi
rantikunaypaqmi nishuta llank’ani „pracuji hodně, abych si koupil dům“.
Infinitivním nominalizátorem - y se derivují abstraktní podstatná
jména, která označují daný děj, někdy však také obecná jména nějakým
způsobem spojená s tímto dějem: yachay „vědění“, „učení (se)“, „věda“. Ve
funkci subordinátoru se používá jen s některými typy sloves, nejčastěji
s těmi, které vyjadřují myšlení, vůli, přání, fáze děje („chtít“, „umět“,
51

Není-li děj aktuální (tj. kashan), samotný tvar kan bez dalších sufixů (např. jiný čas) se
vypouští.
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„moci“, „skončit“); podměty jsou vždy stejné a většinou je v akuzativu:
manan llank’ayta munanchu „nechce pracovat“. Infinitiv s limitativem má
adverbiální význam (viz výše). V ekvádorských dialektech se jako infinitiv
používá jen s některými slovesy zmíněných typů (např. s ushana „moci“),
jinak bývá infinitiv častěji vyjádřen sufixem - na (např. s yuyana
„zamýšlet“), jako derivační sufix se však - y také používá. V ajmarštině má
tvar totožný s obligativem.
Agentiv - q jako nominalizátor derivuje podstatná jména označující
činitele děje: uyariq „posluchač“, llank’aq „pracovník“, „dělník“. Jako
subordinátor se používá třemi způsoby. Se slovesy pohybu označuje cíl
tohoto pohybu, přičemž podměty obou sloves musí být stejné: mikhuq
hamun „přišel se najíst“.52 Se slovesy smyslového vnímání označuje stav
nebo děj, při kterém je vnímán činitel děje vyjádřený subordinovaným
slovesem: ñak’awashaqniyta uyarisunki „slyšeli tě, jak mi spíláš“. Třetí
použití je v agentivních vztažných subordinacích: munawaqniy runa
„člověk, který mě miluje / miloval / bude milovat“ (jsou atemporální) 53;
posesivní sufix se vztahuje k předmětu. Dále se používá s pomocným
slovesem jako habituální čas.

52
53

Toto použití dalo vzniknout blízkému budoucímu času v některých dialektech.
Srov. neagentivní vztažné subordinace: munasqay runa „člověk, kterého miluji / jsem
miloval“, munanay runa „člověk, kterého budu/mám/musím milovat“.
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3.3.3.6. Derivace

Vedle výše pojednaných nominalizátorů, které také derivují ze sloves
podstatná jména, mají oba andské jazyky větší množství derivačních
sufixů, které nějak pozměňují význam slovesa, nederivují však jiné slovní
druhy. Všechny tyto sufixy sufixy se připojují mezi kořen a tranzici (pouze
progresiv může být součást tranzice), proto bývají také nazývány
pretranziční.
Slovesné derivační sufixy lze rozdělit na aspektové, směrové/deiktické
(více

zastoupené

v

ajmarštině

a

středoperuánských

dialektech)54

a gramatické (mění valenci slovesa a sémantické role podmětu
a předmětu). Počet sufixů a jejich funkce se v různých dialektech liší,
dialekty v kontaktu s ajmarštinou přejaly také některé ajmarské sufixy,
v ekvádorských dialektech došlo k posunu významů (např. forma, která
v jiných dialektech označuje reflexiv, má funkci progresiva, naopak
reflexiv je vyjadřován formou, která je jinde inceptiv). Některé se
slovesných sufixů derivují slovesa také ze jmen.
Nejdůležitější kečuánské pretranziční sufixy jsou uvedeny v tabulce
21. U sufixů zapsaných s velkým písmenem u dochází k morfonematické
změně, při které se tato hláska mění na /a/ pokud následuje nějaký
spouštěč (většinou gramatický sufix); někde též alternuje forma
54

Význam směrových sufixů induktivu - yku („dovnitř“) a eduktivu - rqu („ven“) se
v jižních dialektech změnil na aspektové; spolu s descentivem - rpu („dolů“)
a ascentivem - rku („nahoru“) se udržely v původním významu jen v některých
kořenech (haykuy „vstoupit“, hurquy „vytáhnout“, warkuy „pověsit“, tarpuy „sázet“).
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s okluzivou a bez ní. Probrány budou pouze nejdůležitější sufixy, o funkci
ostatních alespoň částečně vypovídá jejich název. V ajmarštině jsou kromě
většiny sufixů uvedených pro kečuánštinu další směrové sufixy a velmi
časté sufixy inkompletiv - ka (s progresivem, i v plurálu, a většinou se
záporem) a kompletiv - xa (většinou s plurálem - p).
aspektové
progresiv
-sha
inceptiv
-ri
repetitiv
-pa
frekventativ
-pa+ya
durativ
-ra+ya
intenziv
-ykU ~ -yU
punktuál
-rqU ~ -rU

cis-translokativ

gramatické
reflexiv
-kU
reciprokál
-na
kauzativ
-chi
benefaktiv
-pU
asistiv
-ysi
desiderativ
-naya

směrové
-mu
oscilativ

-ykacha

Tabulka 21: Výběr slovesných derivačních sufixů v cuzkánské kečuánštině

Sloveso může mít i několik derivačních sufixů, přičemž jejich pořadí
může mít v někdy vliv na celkový význam (obzvláště s kauzativem);
opakovat se mohou inceptiv (bez změny významu) a kauzativ (se změnou
významu). Gramatické sufixy jsou však blíže k tranzici, před kterou může
být směrový sufix - mu (případně jeho kombinace s benefaktivem - m+pu),
progresiv je těsně před tranzicí nebo její součástí.
Progresiv - sha (v Ayacuchu - chka, v centrálních a severních dialektech
povětšinou sufix jiného původu) označuje děj jako aktuálně probíhající,
v kterémkoliv čase. Jeho použití je prakticky povinné pro aktuálně
probíhající děje v přítomnosti (nepoužívá se však v záporných větách), tj.

138

Morfosyntax
s prostým (přítomným) časem, protože děje vyjádřené prostým časem bez
tohoto sufixu jsou interpretovány spíše jako minulé (případně, podle
kontextu, též gnómické nebo habituální): puñun „spal“, „spí“ (obvykle,
nějak, někde, apod.) × puñushan „spí“ (teď), wañun „zemřel“ × wañushan
„umírá“. Zde se andské jazyky liší od španělštiny, ve které přítomný čas
nemůže označovat ukončené děje55 a použití progresivní konstrukce estar
+ gerundium pro aktuálně probíhající děje není povinné. Durativ - raya
označuje dlouho trvající děje: puñuraya(sha)n „vyspává“; v některých
středoperuánských dialektech má také význam (syntetického) pasiva.
Punktuál - rqU nebo - rU označuje děje, které se odehrály rychle,
obvykle s příznakem náhlosti, nečekanosti: puñurun „usnul“ (nechtěně),
p’akirun „rozbil to“, tiyarqun „dřepnul si“ (sednul si prudce a nedbale);
v některých dialektech označuje i minulý čas (perfektivní). Intenziv - ykU
nebo - yU vyjadřuje vyšší intenzitu děje: maqaykuy „mlátit“ (maqay „bít“),
qhawaykuy (pozorně) „sledovat“ (qhaway „dívat se“), často má však
poněkud vágní význam v tom smyslu, že děj probíhá poněkud jiným
způsobem, než je obvyklé: tiyaykuy „sedět“ (na vejcích, o ptácích).
Cis-translokativ - mu se slovesy pohybu značí, že pohyb probíhá
směrem sem, resp. k adresátovi: apamuy „přinést“ (apay „(od)nést“), se
slovesy dicendi a smyslového vnímání, že přenos probíhá k adresátovi
z určité vzdálenosti: nimuwan „řekl mi“ (z dálky), qilqamusayki „napíšu ti“.
S jinými slovesy znamená, že činnost začíná někde jinde, tj. implikuje
55

Ponecháváme stranou historický prézens a stavová slovesa, která mohou vyjadřovat
výsledek předchozího děje.
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předchozí přemístění na jiné místo: llank’amuy „jít pracovat“ (jít někam
a tam pracovat).
Reflexiv - ku derivuje z přechodných sloves slovesa zvratná:
mayllikushan „myje se“ (mayllishan „myje ho/to“); španělština má
u zvratných sloves reflexivní klitikon se. Také má význam prospěchový či
zájmový, s významem „pro vlastní potěšení“: takikuy „zpívat si“, mikhukuy
„sníst si“. Španělština toto použití klitik také umožňuje, avšak
zájmová/prospěchová reflexiva jsou mnohem častější v kečuánštině
a andské španělštině.
Kauzativ - chi derivuje slovesa s kauzativním významem: wañuchiy
„zabít“ (wañuy „zemřít“), lze ho i opakovat: wallpata wañuchichin „přiměl
ho zabít slepici“; také vyjadřuje svolení: haykuchiwan „nechal mě vejít“
i „uvedl mě“ (dovnitř). Španělština mívá slovesa s jiným kořenem, existuje
však i konstrukce se slovesem „dělat“ hacer + infinitiv: enseñar / hacer ver
„ukázat“ („přimět vidět“). Kombinace s reflexivem slouží k deagentizaci
původní věty, původní patiens se stává podmětem: suwachikun „byl
okraden“, „nechal se okrást“.
Reciprokál - na se vždy kombinuje s reflexivem či kauzativem:
maqanakuy „bít se“ (navzájem), „bojovat“, maqanachiy „přimět se navzájem
někoho bít / s někým bojovat“. Španělština v reciproční funkci používá
zvratná klitika.
Benefaktiv - pu mění valenci slovesa tak, že syntaktickým předmětem
slovesa je osoba, která má z děje prospěch či neprospěch (ajmarština obě
funkce rozlišuje): rantipuway „kup mi to / kup to pro mě“. Ve španělštině
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lze tento význam vyjádřit klitiky nebo jménem či zájmenem s předložkou
para „pro“. Další význam je návrat na původní místo: kutipuy „vrátit se“
(domů, k sobě; srov. kutimuy „vrátit se“ (sem), kutiy „vrátit se“ (někam),
kutichiy „vrátit“ (něco někomu)), churapuy „dát zpět“.
Předmět s asistivem - ysi označuje osobu, které osoba vyjádřená
podmětem pomáhá v nějaké činnosti nebo ji v ní doprovází: llank’aysiwan
„pomáhá mi v práci“, „pracuje se mnou“, puñuysiy „spát s někým“
(společně, zároveň), llakiysiy „sdílet utrpení“, „vyjádřit soustrast“ (llakiy
„být smutný“, „trápit se“). Existuje také sloveso yanapay „pomáhat“.
Desiderativ - naya vyjadřuje neosobní chtění, používá se však
zpravidla pouze s atmosférickými jevy a sociálními či biologickými
potřebami (jinak je sloveso munay „chtít“): mikhunayawashan „chce se mi
jíst“, „mám hlad“, paranayashan „schyluje se k dešti“. Také derivuje slovesa
s podobným významem ze jmen: warminayay „toužit po ženě“.
Některé kombinace derivačních sufixů mají význam poněkud odlišný
od pouhého součtu významů jednotlivých složek.

3.3.4. Věta
Na úrovni věty se budeme zabývat nezávislými a větnými sufixy
a některými morfosyntaktickými konstrukcemi, které nebylo možné
pojednat spolu se sufixy nominálního či verbálního typu, protože
přesahují rámec jednoduchého nominálního či verbálního syntagmatu.
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Patří sem i koordinace, juxtapozice a kombinace vět (sloves) vyjádřené
jinak než morfologickým subordinováním podřazeného slovesa.

3.3.4.1. Nezávislé sufixy
Větné a nezávislé sufixy lze chápat i jako klitika (morfémy, které jsou
foneticky vázané, ale jejich použití není omezeno na jeden určitý slovní
druh). Morfotakticky se chovají jako ostatní typy sufixů a nejsou vázány
na určitou pozici ve větě,56 ale připojují se k poslednímu slovu (řídícímu
členu) celého syntagmatu, kterému jako celku přiřazují určitou funkci
nebo význam.
Někteří andinisté nerozlišují mezi nezávislými a větnými sufixy,
avšak oba typy se funkčně poněkud liší. Větné sufixy (tabulka 23)
vyjadřují různé funkce a vztahy na úrovni celé věty nebo mezi větami
a lze je připojit pouze k hlavním větným členům, tj. těm závislým na
slovese: kromě podmětu a přísudku (jmenného či slovesného), k doplňku,
předmětům a příslovečným určením, včetně subordinovaných sloves.
Naopak nezávislé sufixy (tabulka 22) operují spíše na úrovni slova či
syntagmatu a lze je použít i uvnitř subordinací (nejčastěji na záporce
mana); odpovídají víceméně některým typům příslovcí. Nezávislé sufixy
vždy předchází větným sufixům.
56

Volnost co do pozice je částečně setřena tím, že většina větných sufixů zároveň
označuje réma nebo téma, které ponejvíce stojí na začátku věty (téma nebo réma,
příp. oba v různém pořadí), a na druhou stranu některá slova mají takový význam, že
častěji fungují ve větě jako téma či réma a zároveň se s nimi pojí některý nezávislý
sufix (např. časová příslovce).
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kečuánština španělština překlad
limitativ
aditiv
diskontinuativ
kontinuativ
definitiv

-lla
-pis ~ -pas
-ña
-raq
-puni

solo (nomás)
también
ya
todavía (aún)
(siempre)

„jen“
„také“
„už“
„ještě“
„vždy“

Tabulka 22: Nezávislé sufixy v jižní kečuánštině a španělské ekvivalenty

Ajmarština má podobnou sadu nezávislých sufixů, diskontinuativu
(„už“) však odpovídá slovesný derivační sufix kompletiv - xa (vedle toho
existuje i samostatná částice niya (někde také ña), podobně jako
v kečuánštině). Na rozdíl od kečuánštiny se připojují před slovesné
flexivní sufixy a před nominalizátory a verbalizátory nebo za ně. Lze
k nim přiřadit i komparativ - jama „jako“ (jinak jmenný sufix), jehož
ekvivalent v kečuánštině hina je spíše považován za samostatné slovo
(může také nést pádové sufixy). Ekvivalent aditivu - sa („také“) se
morfotakticky chová spíše jako větný sufix.
Limitativ - lla (ay. - ki) bývá někdy řazen mezi derivační sufixy, protože
se na rozdíl od ostatních nezávislých sufixů často klade před flexivní
sufixy (včetně přivlastňovacích). Výjimkou jsou u jmen plurál - kuna
a některé pády (klade se až za ně), vkládá se dovnitř inkluzivu: - nti- lla- n a
často také před slova původně odvozená relativem - n:57 alli- lla- n „(jen)
dobrý“, kuna- lla- n „hned“ (kunan „teď“). Označuje většinu omezení „jen“,
57

Relativ vyjadřuje vztah k něčemu implicitně chápanému jako součást něčeho: patan
„vršek“ (vrchní část něčeho); liší se od posesivního sufixu 3. osoby - n, se kterým
znamená „nad ním“.
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„pouze“: runa simillatan rimani „mluvím jen kečuánsky“, wasillaykipin
karqayku „byli jsme jen ve tvém domě“; velmi často se používá s výrazy,
které už samy o sobě vyjadřují nějaké menší množství apod., kde je lepší
ho nepřekládat: pisilla „(jen) málo“, chakillapi „(jen) pěšky“, ch’ullalla
„jediný“, sapalla(- n) „samotný, sám“. Může také označovat prostorovou
nebo časovou blízkost: kayllapi „(hned) tady“, „blízko“ (kaypi „tady“),
paqari- lla- n „hned zítra“.
U sloves se obvykle připojuje těsně před flexivní sufixy (tranzici),
případně dovnitř za - wa a - sha (předmět a progresiv) nebo také dovnitř
tranzic se subordinátory, např. - qti- lla- n, - spa- lla(- y) apod. Se slovesy však
označuje, vedle omezení, často spíše obvyklost děje nebo jeho trvání; lze
přeložit

„obvykle“,

„vždy“,

„často“,

„jen“:

aychata

mikhullanmi

„často/obvykle jí maso“ (× aychallata „jen maso“), parashallanmi „pořád
(jen) prší“.
Limitativ však často označuje jen zdvořilost, případně omluvu, kde je
lepší ho vůbec nepřekládat; častý je také s imperativem: imaynallan
kashanki? „jak se máš“, sumaqmi wasillayki „máš pěkný dům“, taytachalláy
„pane“, rikuchillaway „ukaž mi to (prosím)“.
Některé kombinace určitého sufixu s limitativem mají zvláštní
význam. Limitativ po infinitivu - y- lla má pouze adverbiální význam:
phawaylla ripun „odběhl“ (dosl. „odešel v běhu, běže“); s nominalizátorem
- na- lla označuje snadnost, realizovatelnost: mikhunalla „jedlý“, rimanalla
„snadný (na mluvení)“. Kombinace s diskontinuativem - lla- ña označuje
vysokou míru vlastnosti, může mít také adverbiální význam: sumaqllaña
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„překrásný, velmi dobrý“, pikillaña „zablešený“. Limitativ s kontrastivem
- lla- taq lze přeložit „stejně (tak)“, „také“: qanpas hinallataq „ty také (stejně
tak)“ (odpověď na pozdrav allinllaña nebo allillanña „měj se dobře“).
Kombinace s aditivem - lla- pas (- lla- pis) znamená „alespoň“ nebo
libovolnost: papallatapas mikhuy „sněz aspoň brambor(y)“, malliykullaypas
„alespoň to ochutnej“, pillapas „aspoň někdo“, „kdokoliv“.
Aditiv má podobu - pis, která někde alternuje s formou - pas
(a obdobné dialektální formy). Má obvykle aditivní význam, tedy přidání
k něčemu dříve zmíněnému nebo implicitně chápanému; lze přeložit
„také“, „(dokonce) i“, „ani“: aymaratapis rimanin „mluvím i ajmarsky“,
manan saratapas munanichu „nechci ani kukuřici“, maqawanpas „dokonce
mě i bije“. Pokud vyjadřuje souřadné spojení více slov, přidává se obvykle
ke všem; může zde být prostý slučovací vztah a lze přeložit spojkami „a“,
„i“, „jak – tak“, „ani – ani“ apod.: saratapis papatapis tarpuykun „sázíme
(pěstujeme) kukuřici a/i brambory“; nebo tento vztah může být vylučovací
nebo alternativní a překládáme „nebo“, „buď – nebo“ (je možné doplnit
částicí otaq „nebo“): Ayakuchumanpis (otaq) Punumanpis riyman „jel bych do
Ayacucha nebo do Puna“. Obzvláště v subordinacích a s imperativem má
také význam přípustky: sinchita mikhuspapas tullun „i když hodně jí, [je]
hubený“, hamuchunpas manapas „ať přijde nebo ne“.
Kromě těchto významů může také vyjadřovat pravděpodobnost,
pochyby nebo v otázkách i nevědomost; často se v tomto použití vyskytuje
též konjekturál - chá: manapaschá paramunqachu „možná/asi nebude pršet“,
hayk’aqtachá chayamunqapis „(nevím) kdy asi tak dorazí“. Pokud je ke
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slovesu připojený sufix, za který nelze připojit aditiv, připojuje se
k pomocnému slovesu: puñushanchus kanpis „možná že spí“. V rozkazech
také označuje volitelné přijetí nebo odmítnutí: paypis richun „kdyžtak ať
jde také“, amapas mikhuychu „kdyžtak/raději to nejez“.
Od tázacích zájmen (a příslovcí) derivuje neurčitá a záporná zájmena:
pi „kdo“, pipas „někdo“, manan pipas hamunchu „nikdo nepřišel“.
V kombinaci s limitativem - lla- pas označuje libovolnost (viz výše u - lla).
Diskontinuativ - ña označuje změnu stavu nebo činnosti vzhledem
k předchozímu, případně předčasnou realizaci děje. Většinou mu
odpovídá význam „už“, s časovými výrazy však může označovat také
odložení na později („až“) nebo bezprostřednost („hned“), jindy zase
nahrazení někým nebo něčím jiným (podmět, předmět, příslovečné
určení).
Vedle sufixu existuje i samostatná částice ña „už“, která se používá
pro zdůraznění; na ni se vážou případné větné sufixy (použití sufixu je
však i tehdy povinné). Je-li ve větě záporka, je na ni sufix přetažen, ale
může se opakovat třeba na slovese: mikhuniñan nebo ñan mikhuniña „už
jsem jedl“, ñachu mikhunkiña? „už jsi jedl?“, manañan mikhunichu nebo
manañan mikhuniñachu „už nejím“, ñan tutaña „už [je] noc“, paqarinña
ripusaq „odjedu už/až/hned zítra“, chaymantaña „(hned) potom“, nuqañan
ruwasaq „já to udělám (a ne někdo jiný)“.
Kombinace - lla- ña označuje vysokou míru vlastnosti (viz u - lla) a
- ña- taq zdůrazňuje sled dějů za sebou nebo nedůvěru v realizaci děje (viz
u kontrastivu - taq).
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Kontinuativ - raq je opakem diskontinuativu, označuje trvání
předchozího stavu nebo činnosti a zároveň implicitně protiklad
k nějakému budoucímu stavu; lze přeložit „ještě“, „stále“. Podobně jako
u diskontinuativu je přetahován na záporky a může se opakovat:
mikhushanraqmi „ještě jí“, manaraqmi mikhun(raq)chu „ještě nejedl“, manaraq
ripuqtin „než odejde/odešel“, askhataraq ruwanaymi „musím (toho) udělat
ještě hodně“. S časovými výrazy značí, že realizace děje byla přesunuta na
tento čas: kunanraqchu wayk’ushanki? „teprve/až teď vaříš?“, chayraq
„teprve/až teď/tehdy“. Může také označovat přednost nebo předčasnost
„ještě“, „nejprve“: nuqaraqmi mikhusaq „já budu jíst nejdříve (a pak
ostatní)“, mikhusaqraq, chaymantaña kutipusaq „ještě se najím, a pak se
vrátím domů“. Pokud se připojí k více výrazům, označuje jejich současný
nebo střídavý výskyt: tusunraq ukyanraq „tancuje a pije“, „chvíli tancuje,
chvíli pije“. V doplňovacích otázkách, místo evidenciálního sufixu nebo
- taq, může být taková otázka rétorická nebo vyjadřovat pochyby nebo
záhadnost ohledně odpovědi; je možné navíc připojit konjekturál:
maypiraq kashanman? „kde tak může být?“, imataraq(chá) mana munanchu!
„co by ještě nechtěl?!“. Konečně také může vyjadřovat hrozbu nebo
varování: manaraqmi risaqpaschu! „taky nemusím (nikam) jít!“, waqaychay,
alquykiraq mikhurapusunkiman! „schovej to, ještě ti to sežere pes!“.
Definitiv (certitudinál) - puni vyjadřuje konečnou platnost dané
skutečnosti, plnou jistotu nebo přesvědčení o dané skutečnosti apod.;
odpovídají mu překlady „určitě“, „jistě“, „rozhodně“, „bez výjimky“,
„přesně“, „nutně“, „vždy“, „ihned“, „nakonec“: paqarinpunin kutimusaq
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„zítra se určitě vrátím“, aychatapunis mikhun „prý vždy jí maso“, chay
katariqa miyuqpunin „ten had [je] rozhodně jedovatý“, amapuni chayta
mikhuychu „v žádném případě to nejez“, puñurunpuni „hned/nakonec
usnul“ (beze všeho, přes nějaké překážky). S osobami zdůrazňuje jejich
identitu („přímo“, „osobně“, „sám“): qanpuni ruwanki „uděláš to (přímo)
ty“, Pedropunin hamun „přišel Petr osobně“.
Ve španělštině nezávislým sufixům odpovídají některá příslovce,
jejich význam je však většinou užší nebo se překrývá jen částečně
s kečuánskými sufixy. Andská španělština však význam těchto příslovcí
rozšířila tak, aby zahrnoval i některé z dalších funkcí odpovídajících
obdobným andským sufixům.
Obdobou limitativu je ve španělštině solo (sólo) nebo solamente „jen“,
s významy obdobnými jako v češtině, v andské španělštině je však
běžnější nomás58 (srov. katalánské només). V andské španělštině, na rozdíl
od standardní, je toto příslovce (příp. částice) časté i s imperativem a se
slovy označující malé množství nebo míru apod.
Aditivu se blíží příslovce también „také“, v záporu nahrazované
slovem tampoco „také ne“, které má význam přidání k něčemu dříve
zmíněnému (podobně jako v češtině). Pro přípustku, pravděpodobnost
a jiné významy jako v kečuánštině se však nepoužívá (jsou jiné výrazy
nebo konstrukce). Pro neurčitá a záporná zájmena má španělština zvláštní

58

V andské španělštině dáváme přednost psaní dohromady před standardním no más
(dosl. „ne víc“).
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formy: quién „kdo“, alguien „někdo“, nadie „nikdo“. Souřadná spojení
vyjadřuje zpravidla spojkami: y „a“, „i“, o „nebo“, aj.
Částečně podobné významy diskontinuativu má příslovce ya „už“,
které může také vyjadřovat bezprostřednost („hned“). Význam trvání od
nějakého okamžiku v minulosti má příslovce todavía „ještě“, může mít
také připouštěcí („ještě tak, kdyby…“) nebo zesilovací význam („ještě
větší“ apod.).
V andské španělštině se ve funkcích odpovídajících definitivu používá
příslovce siempre, které ve standardní španělštině znamená „vždy“,
„pořád“, „stále“ (kdykoliv, za jakékoliv situace). Ostatním významům
kečuánského definitivu odpovídají spíše jiná příslovce.

3.3.4.2. Větné sufixy
Větné sufixy (tabulka 23) lze rozdělit na konektory (vyjadřují vztah,
resp. spojení s předchozími větami), evidenciální sufixy (evidencialita
slouží k označení různých typů zdroje informace) a ostatní. Větné sufixy
mimo konektorů bývají také označovány jako validační (vyjadřují vztah
mluvčího k pravdivosti výpovědi59). Zjednodušeně lze také říci, že
konektory se pojí s tématem (východiskem) výpovědi a validační sufixy
s jejím rématem (jádrem výpovědi).

59

Evidencialita však s epistemickou modalitou souvisí jen nepřímo.
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Oba andské jazyky značí gramaticky téma výpovědi (o čem se mluví)
a réma (co se o tématu říká). U rématu se zároveň značí zdroj informace
(viz níže).
konektory
téma
reanudátor
evidenciální
afirmativ
reportativ
konjekturál

-qa
-ri

-mi
-si
-chá

kontrastiv

-taq

ostatní
interogativ
negativ
emfatický
exklamativ

-chu
-chu
-ya
- ’, -á, -ari

Tabulka 23: Větné sufixy v jižní kečuánštině

Téma je označeno sufixem - qa (ay. - xa). Může jít o nové téma hovoru,
nebo o návrat k předchozímu tématu (na začátku konverzace se však
první téma neoznačuje a první větný člen mívá připojen evidenciální
sufix). Ve větě může být témat více a může jím být jakýkoliv větný člen,
málokdy

však

sloveso

v

určitém

(nesubordinovaném)

tvaru.

V cuzkánském dialektu se téma v otázce obvykle neoznačuje (změnu
tématu značí - ri, v jiných dialektech však - qa); objevuje se jen v otázkách,
které označují pochyby nebo domněnku.
Téma lze parafrázovat výrazy jako „pokud jde o“ apod., ale
v podstatě mu, např. ve španělštině, odpovídá jen pozice na začátku věty
(pokud zde není zdůrazněné réma (jádro) výpovědi při subjektivním
pořádku slov). Někdy bývá sufix tématu vnímán jako ekvivalent
španělského určitého členu, avšak jedná se o rozdílené funkce, téma věty
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ve španělštině nemusí mít určitý člen, stejně tak syntagma s určitým
členem není vždy tématem výpovědi; obě funkce jsou odlišné.
Téma v kečuánštině bývá na začátku věty hned za jádrem výpovědi
(označeném

evidenciálním

sufixem),

může

však

být

zdůrazněno

přesunutím před jádro výpovědi nebo přesunuto na konec věty: mamayqa
quwitan rantikun qhatupiqa „(moje) máma koupila na trhu morče“ ×
mamaymi quwitaqa rantikun qhatupi „(to) morče na trhu koupila máma“ ×
qhatupin quwitaqa rantikun mamayqa „to morče máma koupila na trhu“,
kunanqa Qusqupiqa hatun raymin kashan „teď je v Cuzku velká slavnost“,
askhatan mikhunku papataqa Punupiqa „brambor jí v Punu hodně“.
S adverbiálními subordinátory značí obvykle podmínku: qulqi kaqtinqa
rantikusaqmi, mana chayqa huktan rantikusaq „jestli budu mít peníze, koupím
si to; pokud ne, koupím si něco jiného“.
Reanudátor (responsiv) - ri (ay. - sti) se používá především v otázkách,
kde označuje nové téma, které navazuje na předchozí téma hovoru; ve
španělštině lze použít spojku y „a“, případně pero „ale“. Tento typ tématu
se vylučuje s tématem - qa, ale podobně může být ve větě více takto
označených větných členů. Pozice tématu je v otázkách většinou těsně za
tázacím zájmenem nebo záporce mana „ne“ či částici ña „už“ s tázacím
sufixem - chu, případně může být téma zdůrazněno přesunutím na začátek
či konec věty, kdy pak je sufix - ri přízvučný (exklamativ): qhatupin kamuni
„byl jsem na trhu“ – imatataq haqaypiri rantinki? „a co jsi tam koupil?“,
Pedrorí, imatataq rantikun „a Petr, co si koupil?“, Punumantan kani, qanrí?

151

Srovnání španělské a kečuánské gramatiky
„jsem z Puna, a ty?“. V Ayacuchu (i jinde) se v otázkách pro tento účel
používá sufix - qa, často s přízvukem: qamqá? „a ty?“.
V oznamovacích větách se v cuzkánském dialektu reanudátor používá
méně často. Označuje nové, změněné téma, které nějak navazuje na
předchozí kontext; lze ho přeložit spojkou y „a“: karu llaqtamanmi ripun,
mamanri llakishan „odešel do daleké země, a jeho matka je smutná“.
Kontrastiv - taq označuje protiklad vzhledem k něčemu dříve
zmíněnému nebo oproti očekávání nebo názoru někoho jiného, v podstatě
kontrastivní téma, může mít nádech překvapení nebo výtky. Odpovídají
mu odporovací spojky y „a“, pero nebo sino „ale“, por otro lado „na druhé
straně / naproti tomu“ apod.; někdy ho lze doplnit částicí ichaqa „ale“:
qanmi qhatuman rinki, nuqataq ichaqa wasipi qhipakusaq „ty půjdeš na trh, já
však zůstanu doma“, kunanqa Tipóntan risaq, paqarintaq Punuta „teď pojedu
do Tipónu, a zítra do Puna“, manan yanachu, yuraqtaq „není černý, ale
bílý“, rantikuytaqyá, chhaynata gustasuqtiykiqa „tak si to (přece) kup, když se
ti to tak líbí“.
Se slovesem v potenciálu má význam varování, výstrahy nebo hrozby
(premonitorní použití), lze doplnit částicí paqta „pozor“, „bacha“: paqtataq
chinkarakuwaq! „pozor, ať se neztratíš!“, alqutaq mikhurunman! „ať to pes
nesežere!“, maqasunkimantaq „(jen) ať tě nezmlátí“ (dosl. „pozor, můžeš se
ztratit“, „může to sežrat pes“ a „může tě zbít“, příp. s kondicionálem).
V tomto významu španělština používá např. konstrukci se subjunktivem
cuidado/ojo, no vayas a perderte „pozor, ať se neztratíš“.
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Vedle protikladu může také označovat jen sled různých dějů, často
v kombinaci s diskontinuativem - ña- taq: kunanqa Qusqutan risaq, paqarintaq
Punuta, chaymantañataq Boliviaman „teď pojedu do Cuzka, zítra do Puna
a pak do Bolívie“. Stejná kombinace také označuje nedůvěru mluvčího
v realizaci děje: munanqañataq yanapawayta! „ten mi tak bude chtít
pomoct!“.
Dále se používá pro souřadné spojení současných nebo střídavě
prováděných dějů se stejným podmětem nebo různých okolností téhož
děje; lze ve funkci spojky doplnit částicí ima „a“ nebo hina „tak“, „tak to
je“: kunanqa yachachinitaq estudianitaq „teď učím i studuji (zároveň)“, aycha
kankataqa papantintaq arroznintintaq t’antantillantaq iman mikhuyku „pečené
maso jíme někdy s brambory, někdy s rýží a někdy jen s chlebem“.
V jiných dialektech se kontrastiv obvykle používá v doplňovacích
otázkách, kde se připojuje k tázacím zájmenům, příslovcím nebo tázacím
frázím; v Cuzku se však používá místo jinak běžnějších evidenciálních
sufixů obvykle pouze s reanudátorem - ri a navíc indikuje zájem na
pokračování hovoru: imaynallataq wayqiykiri kashan? „a jak se má tvůj
bratr?“.
V

ajmarštině

kontrastivní

funkce

pokrývá

kontinuativ

- raki,

v doplňovacích otázkách se používá aditiv - sa.
Evidenciální sufixy (afirmativ, reportativ a konjekturál) mají dvojí
funkci: označují zdroj informace a zároveň jádro (réma) výpovědi, tj. to, co
říkáme o tématu (známém z předchozího kontextu nebo označeném
sufixem); jádro výpovědi bývá obvykle na začátku věty (pokud před ním
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není zdůrazněné téma), v ajmarštině však evidenciální sufix bývá také
často na slovese na konci věty (místo na rématu). Evidenciální sufixy se
nekombinují mezi sebou (kromě kombinace - chu- s a - mi), ve větě může
být obecně jen jeden evidenciální sufix a obvykle se nepoužívají
v rozkazech (místo evidenciality bývá pro zdůraznění emfatický sufix
- ya). V otázkách se připojují jen na tázací slova (v některých dialektech i za
tázací sufix) a v záporných větách na záporku, podobně jako na částici ña
„už“, které obvykle stojí na začátku věty.
Vyjadřování evidenciality (typu zdroje informace) je v zásadě
povinné, v některých dialektech a zřejmě i pod vlivem španělštiny, která
evidencialitu nemá, se však tyto sufixy používají méně, spíše pro
zdůraznění. Absence evidenciálního sufixu však implikuje přímou
evidencialitu.
V některých kečuánských dialektech se v doplňovacích otázkách
mohou evidenciální sufixy připojit k tázacím slovům nebo frázím (místo
neutrálního kontrastivu - taq) a indikují pak předpokládaný zdroj
informace v odpovědi. V Cuzku jsou evidenciální sufixy v doplňovacích
otázkách neutrální a kontrastiv - taq se používá pouze v kombinaci
s reanudátorem - ri. V dialektu Ayacucha lze evidenciální sufix připojit ve
zjišťovacích otázkách také k tázacímu - chu, kde pak má podobný význam
jako v doplňovacích otázkách: předpoklad mluvčího ohledně toho, jaký
zdroj informace bude mít odpověď. V Cuzku se tázací - chu kombinuje jen
s reportativem - s, viz dále u interogativu. Afirmativ a reportativ
(a v dialektech, který mají konjekturál typu - chi) mají ve většině dialektů
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po samohlásce alomorf bez koncového vokálu, v Cuzku se navíc
změnilo /m/ na konci slabiky na /n/: - mi/- n, - si/- s (- chi/- ch).
Kečuánština má tři evidenciální větné sufixy (afirmativ, reportativ
a konjekturál), které odpovídají přímé, reportativní (z druhé ruky)
a inferenciální (úsudky) evidencialitě. V ajmarštině chybí reportativ (je
nahrazován citační vazbou se slovesem saña „říci“ (citativ; existuje
i v kečuánštině) a konjekturálu odpovídají konjekturální neboli tzv.
nezúčastněné časy (no- involucrador), jen v některých významech doplněné
větným konjekturálním sufixem - chim nebo - chix(a). Ve všech časech
a způsobech kromě nezúčastněných časů se používá afirmativ - wa (včetně
evidenciálního času, citativu a v odpovědích také inferenciálu (- pacha),
které zcela neodpovídají přímé evidencialitě v kečuánštině), avšak
v nerealizovaných časech (způsobech) a při nepřímém zdroji informace
(evidenciální čas, potenciál aj.) může být vypuštěn.
Španělština gramatickou evidencialitu nemá, i když existují lexikální
prostředky pro její vyjádření a některé formy vyjadřující epistemickou
modalitu mohou mít také evidenciální interpretaci. Andská španělština
částečně restrukturovala systém časů, aby mohla být evidencialita
vyjadřována.60 Ani pro značení tématu a rématu nemá španělština
gramatické prostředky, téma však většinou bývá na začátku věty a réma
na jejím konci. Při subjektivním pořádku slov však může být réma
umístěno i na začátku věty (je-li jím předmět, opakuje se u slovesa ve
60

Podrobněji bude evidencialita v andských
s evidencialitou v andské španělštině v kapitole 4.

jazycích

pojednána

společně
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formě klitika): a Pedro le di el libro, no a María „Petrovi jsem dal tu knihu, ne
Marii“.
Afirmativ (asertiv) - mi označuje přímou evidencialitu, tedy mluvčí
byl přímo, osobně svědkem daného děje, navíc v tu dobu musel být
schopný rozumově vnímat (jinak se např. s událostmi z dětství, v opilosti
aj. spíše použije jiný sufix). S budoucím časem označuje přesvědčení
mluvčího, že tomu tak bude (jinak běžně konjekturál). Kromě explicitního
vyjádření způsobu získání informace („viděl jsem, že…“ apod.) nemá ve
španělštině obdoby.
Reportativ - si označuje, že mluvčí získal informaci z druhé ruky,
někde se to doslechl nebo si to přečetl apod. (televize, rádio, knihy,
vyprávění aj.). To zahrnuje i děje, kterých se mluvčí sám zúčastnil, ale
nebyl schopný rozumově vnímat: rané dětství, opilost, sny apod. Lze ho
přeložit výrazy jako „prý“, „říká se, že“, „slyšel jsem, že“ aj., šp. např.
dicen que „říkají, že“ apod. Na rozdíl od některých z takových výrazů však
nenaznačuje nedůvěru mluvčího v pravdivost informace; většinou je lepší
reportativ nepřekládat (značení zdroje informace není ve většině
evropských jazyků povinné a podobné evidenciální strategie mají často
jiné konotace).
Ve vyprávěních se používá většinou s evidenciálním (narativním)
časem: huk huch’uy wasichapis alquchawan michichawan tiyasqaku „(vypráví
se, že) v jednom malém domečku žili pejsek a kočička“. V doplňovacích
otázkách může značit, buď že se mluvčí ptá na žádost někoho jiného, nebo
že očekává, že dotazovaný bude mít odpověď z druhé ruky: hayk’aqsi
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María hamunqa? „prý / ptá se, kdy Marie přijde?“, „kdy (říkal, že) přijde
Marie?“; podobně v nepřímých otázkách (předmětná subordinace s chayta
„to“ (akuzativ)): tapukun hayk’aqsi María hamunqa chayta „ptá se, kdy přijde
Marie“, nebo v nepřímých rozkazech (s budoucím časem): amas
p’akirunkichu „prý (říkal) ať to nerozbiješ“.
Vedle reportativu se velice často používá i citativ, v podstatě přímá
řeč se slovesem niy „říci“ (případně tapuy „ptát se“ apod.), zpravidla spolu
se subordinovaným tvarem nispa: Maríaqa “quwitan qusayki” nispan nirqan
„Marie mu řekla, že mu dá morče“, doslova „Marie mu řekla «dám ti
morče» (říkajíc)“. Autocitativní formy „říkám (si), že“ mohou odpovídat
významově i slovesům jako „myslet si“, „mít v úmyslu“, „chtít“:
“Punutapis risaq” nini „mám v plánu jet i do Puna“. S citativem se jinak
běžně používá afirmativ (případně dle smyslu jiný evidenciál).
Konjekturál (též dubitativ) - chá61 označuje jako zdroj informace
uvažování, domněnky, úsudky na základě nějakých skutečností. Jinými
slovy, mluvčí neručí za pravdivost předkládaných informací. Výpovědi
s konjekturálem vyjadřují tedy předpoklady, spekulace, pravděpodobnost,
pochyby, nejistotu, případně nezájem mluvčího na tom, zda jsou tyto
informace pravdivé. Konjekturál je velmi častý s budoucím časem.
Většinou ho lze přeložit s výrazy jako tal vez, quizá(s), acaso „asi“,
„možná“, probablemente „pravděpodobně“ aj., nebo s různými slovesy
parece que „zdá se, že“, creo / supongo / opino / diría / temo que „myslím /
61

V některých dialektech - chi/- ch apod. Jižní dialekty mají formu - cha, většinou
s exklamativem v přízvučné formě - chá.
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předpokládám / domnívám se / řekl bych / obávám se, že“, no sé si
„nevím, zda“ apod.: manan hamunchu, llank’ashanchá „nepřišel; asi
pracuje“, kunanqa Punupichá kashanña „touhle dobou už musí být v Punu“,
yarqashasunkichá „určitě máš hlad / musíš mít hlad“. Je-li míra
pravděpodobnosti vysoká, používá se obvykle v kombinaci s aditivem
- pas- chá: manapaschá hamunqachu „vypadá to, že / nejspíš nepřijde“. Také je
možné použít částici icha, ichapas „snad“, „asi“, „možná“: ichapaschá
paqarinña kutimusaq „možná se vrátím už zítra“. Avšak tyto výrazy mají
spíše epistemický význam, zatímco v kečuánštině jde o evidencialitu.
S tázacími zájmeny apod. označuje konjekturál rétorické otázky,
nepředpokládá se, že by někdo znal odpověď nebo měl alespoň představu
ohledně odpovědi (není-li taková otázka emfatická, nemusí být sufix
přízvučný): pichá taqamushan? „netuším / kdoví, kdo to klepe (na dveře)“,
„kdo to asi klepe?“, imataraqchá mikhuyushanpas chay alquqa?! „co to zas ten
pes žere?!“, nebo rozpačitost ohledně příliš velkého množství, vysoké
míry apod.: maykamaraqchá purichiwanqaku! „bůhví kam až nás ještě bude
hnát!“. Dále se používá v předmětných větách (subordinace s chayta), a to
v nepřízvučné formě (podobně se používá kombinace - chu- s): paqarinña
yachasaq may llaqtakunatacha (may llaqtakunatachus) rikusaqku chayta „zítra se
dozvím, která města navštívíme (uvidíme)“. Ve španělštině mu v této
funkci může odpovídat epistemické rozšíření syntetického futura.
Ajmarština má konjekturál - chi (před souhláskou - s) zakomponovaný
do systému slovesných časů a způsobů, nazývaných také nezúčastněné
časy (no-involucrador), vylučuje se s afirmativem - wa. Informace, ke kterým
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se dospělo logickým uvažováním, na základě úsudku, se však označují
inferenciálním časem - pacha, který se (v odpovědích) kombinuje jen
s afirmativem (svou vysokou mírou pravděpodobnosti odpovídá
kečuánské kombinaci - pas- chá).
Interogativ

a

negativ

mají ve většině kečuánských dialektů

a v ajmarštině stejnou formu - chu (ay. - ti), avšak některé středoperuánské
dialekty mají pro obě funkce odlišné formy.
Interogativ (tázací sufix) označuje ve zjišťovacích otázkách větný člen,
na který se mluvčí ptá; intonace je klesavá. Stojí obvykle na začátku věty,
sloveso však může být i na konci, pokud ostatní větné členy nejsou
tématické. V odpovědi je pak tento člen jádrem výpovědi (označený
evidenciálním nebo záporným sufixem): alquykichu chay? – arí, alquymi /
manan alquychu „to [je] tvůj pes? – ano, [je to] můj pes / ne [to není] můj
pes“, Punutapis rirqankichu? – manan rirqanichu „jel jsi i do Puna? – ne, nejel
jsem (tam)“. V záporných otázkách zjišťovacích a v otázkách s částicí ña se
připojuje pouze na záporku nebo tuto částici: manachu alquyki? „není to
tvůj pes?, ñachu mikhunkiña? „už jsi jedl?“. V rozlučovacích otázkách se
sufix připojuje na všechny tázané věci apod., je možné přidat částici icha
nebo ichari „nebo“: alquykichu icha manachu? „[je to] tvůj pes nebo ne?“.
V Ayacuchu lze za tázací sufix připojit evidenciální sufix, který
naznačuje buď očekávaný zdroj informace v odpovědi, nebo postoj
mluvčího k této informaci: s afirmativem označuje, že mluvčí očekává
kladnou odpověď, s konjekturálem, že se jedná o rétorickou otázku nebo
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nejistotu mluvčího ohledně odpovědi („možná“), a s reportativem, že se
ptá na žádost někoho jiného nebo že odpověď bude z druhé ruky.
V cuzkánském dialektu se používá pouze kombinace - chu- s,62
s podobným významem jako v Ayacuchu nebo jako rétorická otázka,
a dále také v předmětných větách s chayta: kutimunñachus Pedro? „(to by
mě zajímalo) jestlipak se už Petr vrátil?“, „(ptá se/) prý jestli se už vrátil
Petr?“, tapukun kutimunñachus manachus chayta „ptá se, zda se už vrátil
nebo ne“, manan yachanichu pichus hamun chayta „nevím, kdo přišel“.
S potenciálem a částicí icha nebo ichachus „snad“ lze často přeložit přací
větou: icha papatapis rantinmanchus „kéž by koupil i brambory“, „snad by
mohl koupit i brambory“. S částicí hina „jako“, tj. - chu- s hina, nebo v méně
etymologicky průhledných kombinacích - chu- sina, - chu- suna nebo jen
samotné - suna ~ - sina (v Ayacuchu - chu- s- mi) označuje domněnku nebo
názor s přesvědčením, že tomu tak bude; tyto kombinace se obvykle
nazývají dubitativ a lze je přeložit „myslím, že“, „předpokládám, že“,
„zdá se, že“, šp. creo que, parece que apod.: papatapis rantinqachusuna
„myslím, že koupí i brambory“, paramunqachus hina „vypadá to, že bude
pršet“, manachus hina „myslím, že ne“.
Zápor se v kečuánštině (i ajmarštině) tvoří pomocí záporky mana nebo
prohibitivní záporky ama (v ajmarštině v obou případech jani) „ne“
a záporného sufixu - chu (ay. - ti) připojeného na jádro výpovědi (případně
sloveso); záporka obvykle nese evidenciální sufix (kromě rozkazů): manan
62

Zřejmě pochází z kombinací jak s reportativem, tak s konjekturálem (/č/ na konci
slabiky se zde změnilo na /s/).
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alquychu „to není můj pes“, manan Punutachu rini „nejel jsem do Puna (ale
jinam)“, manan Punuta(qa) rinichu „nejel jsem do Puna“. Slovní zápor tvoří
samotná záporka, bez evidenciálního sufixu; to platí i pro subordinace:
mana allinmi „[je] nedobrý / špatný“, mana wawayuq „bezdětný“ (ne
dítě.mající), mana napaykuspan lluqsin „odešel, aniž (by) pozdravil“. Zápor
se obvykle nekombinuje s progresívními tvary sloves.
Ve španělštině se zjišťovací otázky vyjadřují pomocí stoupavé
intonace a případně převrácením pořádku slov (sloveso před podmětem).
Doplňovací otázky používají tázací slova nebo příslovce, která mají
stejnou formu jako spojky v nepřímých otázkách (předmětných větách)
a vztažných větách. Těmto typům vedlejších vět odpovídají v kečuánštině
obvykle subordinace, ale také podobné konstrukce s tázacím slovem buď
s konjekturálem (nepřízvučným) - cha, nebo s kombinací - chus, případně
doplněné konektorem chayta „to“ (v akuzativu, případně jiném pádě).
V alternativních otázkách bývá spojka o „nebo“. Zápor, i slovní, má pouze
záporku no „ne“ nebo ni „ani“, případně před slovesem místo záporky
slova se záporným významem jako nadie „nikdo“ nebo nunca „nikdy“.
Dvojí zápor je s těmito výrazy běžný, pokud jsou za slovesem
(v kečuánštině lze zřejmě hovořit spíše o záporných větách s neurčitým
zájmenem, příp. slovním záporu u neurčitých zájmen: manan pipas
hamunchu „nepřišel nikdo“ (dosl. „nepřišel někdo“), mana pipas „nikdo“
(dosl. „ne někdo“)).
Emfatický sufix (emotiv) - ya (oba jazyky) vyjadřuje pozitivní či
negativní citový postoj mluvčího. V Cuzku se však používá prakticky jen
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s exklamativem (- ´) v přízvučné formě - yá (případně - y- ari, podobně jako
v Ekvádoru) a pak zároveň zdůrazňuje slovo, ke kterému je připojený.
V Ayacuchu se někdy používá i bez přízvuku, častější je však s přízvukem.
Jiné dialekty mají pro zdůraznění k dispozici pouze exklamativ.
Je velice častý v rozkazech (takové rozkazy je možno interpretovat
nejen jako důraznější, ale i jako zdvořilejší). Přeložit ho lze důrazem,
intonací, případně různými částicemi jako „tak“, „tedy“, „totiž“, „přece“,
„ach“ aj., šp. např. pues „tedy“, „tak“, citoslovci ay apod.: ripuyyá! „tak jdi
(už)!“, amayá phiñakuychu! „tak se (přece) nezlob!“, qanñayá yanapawaqtaq!
„tak mu přece můžeš pomoct ty!“, hakuyá mikhurisun „pojďme, dáme se do
jídla“, riymanyá mana paramuqtin „však já bych šel, kdyby nepršelo“, tukuy
ima kapuwasqantayá suwapuwasqaku „ach jo!, ukradli mi vše, co jsem měl“,
chhaynayá kashan kawsayniyku „takový je (tedy/holt) náš život“.
Exklamativ (zvolací, zesilující sufix) má obecně zesilující či
zdůrazňovací funkci, věty s exklamativem jsou často zvolací. Ve
španělštině mu odpovídá intonace, případně některá citoslovce. Sufix - á
nebo - ari se připojuje pouze za evidenciální sufix, bez jeho koncové
samohlásky: - m- á, - m- ari, - s- á, - ch- á, - ch- ari, nebo za emfatický sufix:
- y- á, - y- ari. Tvary s - á jsou běžné v jižním Peru (příp. v Bolívii), tvary
s - ari zase v Ekvádoru a některých středoperuánských dialektech. Jinde se
však používá jako částice za příslušným slovem, např. v Bolívii: a, ari
(a případně i riki), kde může plnit i funkci chybějícího emfatického sufixu.
Varianta sufixu - ´ (přesun přízvuku z předposlední slabiky slova na
poslední; v podstatě nejde o sufix, ale o prozodický (nelineární) formant)
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se používá s vokativem - y, např. v osloveních taytáy, taytalláy „pane“,
sunquchalláy „miláčku“ a v přitakacích částicích arí „ano“ (srov.
zdůrazňovací částici ari) a asá „ano (tak to prý je)“. Za určitých podmínek
(obecně emfatické nebo zvolací věty) se také přízvuk přesouvá na poslední
slabiku s některými sufixy. Konkrétně v Cuzku se jedná o sufixy - rí
(v Ayacuchu a příp. i v Cuzku - qá) a - táq, a dále prakticky všechny
kombinace sufixů s - á (pokud nenásleduje další sufix): - yá, - má a - sá
a většinou - chá (kromě někdy s tázacími zájmeny). Existuje také varianta
- wá, která se používá pouze po defektivním slovese haku: hakuwá (vedle
hakuyá) „pojďme“ (obvykle pak následuje nějaké sloveso v imperativu).
V ajmarštině - :.
Sufixy - má (sorpresiv, impresiv) a - sá (s tím rozdílem, že označuje
informace z druhé ruky) mají také mirativní konotace, tj. vyjadřují nějaké
překvapení nad novými a nečekanými skutečnostmi. V tomto významu je
obvykle sloveso v evidenciálním čase: payqa 50 watayuqñamá kasqa! „je mu
už 50 let!“ (to jsem nevěděl, a překvapilo mě to), imaynamá? „jak to?“
(překvapení), Argentinapipas runasimitasá rimasqaku! „tak v Argentině se
prý také mluví kečuánsky!“. Sufix - má (s jakýmkoliv časem) se používá
také při opravě sebe sama nebo někoho jiného: manamá „ale kdepak!“/
„vlastně ne“ (je to jinak, než říkáš/říkám), manamá Europatachu,
Australiatamá rirqanpis „vlastně ne do Evropy, ale do Austrálie jel“.
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3.3.4.3. Ostatní morfosyntaktické rysy

Závěrem budou shrnuty ještě některé formální a

podstatné

sémantické odlišnosti od španělštiny, které nebylo vhodné popsat spolu
s jednotlivými kečuánskými sufixy.
Tvoření otázek bylo probráno výše (sufix - chu nebo tázací slova).
Vedle tázacích zájmen (tázací příslovce jsou odvozená ze zájmen
pádovými sufixy; kořen may- „kde“ také připojuje pádové sufixy) dále
v obou jazycích existují tázací slovesa, v kečuánštině imaniy „říci co“ a
imanay „udělat co, přihodit se“. Tato slovesa se časují jako každá jiná, ale
přidává se za ně příslušný sufix doplňovací otázky. Pokud jsme
nerozuměli, můžeme se v kečuánštině zeptat imaninkitáq? „co (říkáš)?“,
„prosím?“. Sloveso „udělat co, přihodit se“ předpokládá spíše vysvětlení
něčeho nemilého: imanasunkitaq?, „co se ti stalo?“. Obě slovesa se
používají, se subordinátorem (- qtin různé podměty, - spa stejné podměty)
nebo v určitém tvaru imanasqa apod., ve významu „proč?“, šp. por qué?;
volně přeloženo znamenají „co se stalo, že…?“, „co jsi dělal, že…?“:
imanaqtinmi mana hamunchu? „proč (co se stalo, že) nepřišel?“.
Stupňování přídavných jmen (a příslovcí) je opisné, používá se
částice qu. aswan a ay. juk’ampi „více“, obě odvozené pádovým
instrumentálním sufixem od „trochu“, „poněkud“, což je obdobné jako ve
španělštině (más „více“, ale také menos „méně“, při komparaci také „ne
tak“). Srovnání se vyjadřuje pádovým sufixem - manta (ablativ): llamaqa
aswan hatunmi wallpamanta „lama [je] větší než slepice“. Ablativu ve
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španělštině odpovídá předložka de „z“, „od“, avšak při srovnávání se
používá spíše spojka que „než“. Pro srovnání stejné míry se používá
částice nebo sufix hina „jako“ (šp. como): kay quwiqa haqay hina wiran „tohle
morče je (stejně) velké jako tamto“. Superlativ lze v případě potřeby
vyjádřit srovnáním s výrazem llapanmanta „než všichni“ nebo tukuymanta
„než všechno“: payqa aswan hatunmi llapanchismanta „je největší z nás
všech“ (dosl. „je větší než my všichni“). Lze také použít relativní
(posesivní) sufix - (ni)n: sumaqnin „nejkrásnější“ (dosl. „vzhledem k nim
ten krásný“). Superlativ ve španělštině se od komparativu liší přítomností
určitého členu. Vysokou míru vlastnosti vyjadřuje kombinace sufixů
- lla- ña nebo reduplikace: hatunllaña, hatu-hatun „strašně velký“; ve
španělštině máme superlativ absolutní (elativ) - ísimo. Některé španělské
komparativy mají také nepravidelné tvary (z latiny), které se používají
spíše s přenesenými významy; superlativy latinského původu se
lexikalizovaly (nepoužívají se při gradaci).
Místní (příp. časové) vztahy vyjadřují pádové sufixy, tyto vztahy lze
však zpřesnit postpozicemi. Jedná se v podstatě o různá podstatná jména,
např. pata „vršek“, „horní část“, ura „spodek“, ukhu „vnitřek“, hawa
„vnějšek“, qhipa „zadní (pozdější) část“, ñawpaq „přední (dřívější) část“
apod. Příslušné podstatné jméno stojí před nimi jako přívlastek, ten však,
na rozdíl od posesivní vazby, není v genitivu, ani postpozice nemá
posesivní sufix; postpozice však přijímá potřebný pádový sufix: wasi
ukhupi „uvnitř domu“ × wasipi „v domě“, sach’a patapi „(nahoře) na
stromě“ × sach’api „na stromě“, srov. sach’aq patanpi „na vrcholu (toho)
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stromu“ (posesivní vazba), mikhuy qhipata „po jídle“ × mikhuqtin „když se
najedl“. Samostatně, s pádovými sufixy, fungují jako příslovce: hawapi
„venku“, hawamanta „zvenčí“, patapi „nahoře“. S posesivními sufixy
odpovídají našim předložkám s osobním (nebo ukazovacím) zájmenem:
qhipaypi „za mnou“, qhipanpi „za ním“ (osoby) nebo „za tím“ (věci apod.).
S relativním sufixem - (ni)n se vztahují k příslušné relativní části
zmíněného nebo implicitně chápaného předmětu či osoby: qhipan „zadní
část (něčeho)“ (relativní - n) × qhipan „za ním“ (posesivní sufix - n), patan
„horní část (něčeho)“, „břeh“ apod. Podobné záložky má i ajmarština,
spolu s dalšími místními sufixy, které nemají v kečuánštině svůj protějšek.
Španělština má ve srovnání s kečuánskými pádovými sufixy větší výběr
předložek a předložkových vazeb. Obdobná příslovce mají často stejný
tvar pro umístění někde a směr někam, předložky se přidávají pro ostatní
významy: arriba „nahoře“ i „nahoru“, desde arriba „shora“, por arriba
„horem“.
Deiktická místní a časová příslovce jsou v obou andských jazycích
odvozená od ukazovacích zájmen příslušnými pádovými sufixy: kay
„tento“, kaypi „tady“, kaymanta „odtud“, chay „to“, chaypi „tam“, „v tom
(okamžiku)“, chaymanta „potom“ apod. Španělština má tato příslovce
neodvozená od demonstrativ (i když existují i příslovečné vazby typu en
ese lugar „na tom místě“), pro význam „někde“ nebo „někam“ zpravidla
nemají předložku: aquí „tady“ i „sem“.
Číslovky jsou ve všech třech pojednávaných jazycích založené na
desítkové soustavě. Tvoření složených číslovek je v kečuánštině poměrně
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jednoduché: kinsa chunka (tři deset) „třicet“, chunka kinsayuq (deset
tři.mající) „třináct“, ve španělštině jsou místy nepravidelnosti a některé
číslovky rozlišují rod. Řadové číslovky jsou v kečuánštině tvořené
pomocným slovem (ñiqin nebo kaq), ve španělštině jsou samostatné tvary.
Násobné číslovky se tvoří podobným způsobem: přidáním

kuti

v kečuánštině a vez (pl. veces) ve španělštině.
Vedle číslovky huk „jedna“ existuje v kečuánštině ještě slovo ch’ulla,
které znamená „jediný“ nebo „lichý“ a lze ho také chápat jako číslovku
„jedna“. Naopak huk implikuje, že existuje ještě nějaký „druhý“, případně
„další“; lze k němu připojit relativ - (ni)n a výraz huknin pak označuje
komplementární protějšek k huk: huk „jeden“ – huknin „(a) ten druhý“.
Samotné huk také může znamenat „jiný“. Ch’ulla se používá často
s párovými orgány těla: ch’ulla ñawi „jednooký“ (naopak ñawi znamená
i „(obě) oči“).
Kečuánské sloveso kay „být“ se chová v podstatě jako jakékoliv jiné
sloveso, vypouští se však ve funkci spony, pokud ho není potřeba pro
připojení

některého

sufixu

(kromě

negativního

a

tázacího

- chu

a pluralizátoru - ku), evidenciální sufixy se připojují na přísudkové jméno:
hatunmi Pedroqa „Petr [je] velký“, hatunmá Pedroqa kasqa „(ten) Petr je (ale)
velký“, kaypin kashan „je tady“ (právě teď). Používá se však, pokud má
existenciální význam: kan „je“, „existuje“, kanku „jsou“ apod.: Punupiqa
hatun

quchan

kan

„v

Punu

je

velké

jezero“.

Některé

dialekty

v existenciálním významu používají i sloveso tiyay, jinak „žít (někde)“,
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„bydlet“. V ajmarštině sloveso „být“ zaniklo, má místo něj derivační
sufixy - : (běžné) a - ka (po genitivu/lokativu - na, tj. - n- ka).
Španělština má tři slovesa, která odpovídají kečuánskému „být“.
Sloveso ser označuje zpravidla trvalé vlastnosti, estar přechodné stavy
nebo umístnění něčeho někde (tomu v kečuánštině často odpovídá
progresivní forma), a existenciální haber, vždy ve 3. osobě singuláru
(prézens indikativu má nepravidelný tvar hay).
Sloveso kay se také používá jako pomocné sloveso. V neměnném tvaru
karqan (a varianty) se používá v minulém potenciálu, naopak v příslušném
tvaru v habituálním minulém čase, kromě 3. osoby v přítomném čase, kde
se vypouští (plurál - ku se připojuje za agentivní sufix). Dále se sufixem
- pas (- pis) slouží k vyjádření dodatečné informace, kde by jinak aditiv - pas
musel být na hlavním slovese: paramusharqan kanpis „navíc pršelo“.
V dialektech, které mají složené časy, doprovází v příslušném tvaru
(kromě 3. osoby) hlavní sloveso se sufixem příčestí - shqa (- sha aj.).
V obligativní konstrukci se sufixem - na se tvar kan (příp. kanchu) také
může vynechat. Španělština má s příčestím minulým pomocné sloveso
haber pro složené (perfektivní) časy a ser pro pasivum (estar s příčestím
označuje stav).
Pro vyjádření vlastnictví má španělština sloveso tener „mít“, příp.
poseer „vlastnit“. V kečuánštině i v ajmarštině takové sloveso chybí
(s výjimkou např. ekvádorské kečuánštiny). Vlastnictví se vyjadřuje
jmenným derivačním sufixem posesivem - yuq „mající“ (příp. též - sapa
„mající hodně“): payqa wasiyuqmi „má dům“ („on [je] (někdo) mající
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dům“), payqa askha chakrayuqmi „má mnoho polí“, hayk’a wawayuqmi kanki?
„kolik máš dětí?“ („kolik dětí.mající jsi?“), nebo jménem s posesivním
sufixem a slovesem „být“ v existenciálním významu: wasin kanmi „má
dům“ („je/existuje jeho dům“). Jmenné derivace označují spíše trvalé
vlastnictví. V kečuánštině (a ajmarštině) existuje také derivované sloveso
kapuy „být (existovat) v něčí prospěch“, s tranzicemi pro příslušný
předmět: mana imaypis kapuwanchu „nic nemám“ („nic mého mi (v můj
prospěch) není/neexistuje“). Zápor „nemít“ se tvoří přidáním záporky
mana. Některé kečuánské dialekty mají sufix s privativním významem
„nemající“; tento sufix může někde fungovat i jako negativní subordinátor
(„aniž“).
Kečuánština (podobně v ajmarštině) v podstatě nemá spojky (kromě
několika přejatých ze španělštiny: piru „ale“, i „a“, porke „protože“;
s větnými sufixy otaq „nebo“, sinoqa „nýbrž“, sichus „jestli“ aj.). Jediná
částice, která má význam podobný spojce „a“, je ima; dává se až za
poslední člen výčtu a nemá pádový sufix: papata, sarata, aychata iman
rantikun „koupil si brambory, kukuřici a maso“.
Vedle subordinací lze také věty spojovat do souvislejších celků buď
prostou juxtapozicí, nebo s použitím různých nezávislých a větných
sufixů a částic, nejčastěji odvozených od neutrálního zájmena chay „to“
(ay. uka) či slovesa hinay „(u)činit takto“. Větné sufixy, které se s nimi
používají, jsou mj. evidenciální sufixy - mi, - si a - chá, téma - qa, limitativ
- ña „už“, aditiv - pas „také“, kontrastiv - taq, případně také různé pádové
sufixy, s konektory slovesného původu také subordinátory. Tyto různé
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částice lze považovat za konektivní částice (konektory), spíše než za
spojky. Mohou někdy stát na konci jedné věty, jindy na začátku
následující, rozdíl je dán též větnou intonací (pokles hlasu na konci první
věty, ať už je jejím posledním slovem konektor, nebo konektor následuje
v další větě). I když lze tyto odvozené částice přeložit, např. chaywanpas
„i když“ (dosl. „také s tím“), chaypas „také když/že“ („to také“),
chaymantataq „a pak“ („a z toho“), hinaspaqa nebo hinaqtinsi aj. „a pak
(když tak učinil)“, chaymi „proto“, „takže“, je jejich význam daný spíše
kombinací kontextu a významu připojených sufixů. Následující příklady
z Cuzka ilustrují některá použití.
maman unqusqa kashan chaypas, Europamanmi rinqa
i když je jeho matka nemocná, pojede do Evropy
maman unqusqa kashan, chaywanpas Europamanmi rinqa
jeho matka je nemocná, i přesto pojede do Evropy
maman unqusqa kashan, chaymi mana rinqachu
jeho matka je nemocná, proto/takže nepůjde
maman unqusqa kashan chaytaq, manan maytapas rinqachu
jeho matka je však nemocná, nikam nepojede
maman wañupun, chaymantaña ripunmi
jeho matka zemřela a pak odjel
maman wañupun, hinaqtinña ripunmi
jeho matka zemřela, (když se tak stalo) tak pak odjel
aqhata tukurunku, hinaspan puñunku
dopili čiču a pak (když to udělali) usnuli
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(sichus) munanki chayqa, quwita qusqayki
jestli chceš, dám ti morče
Různé větné a nezávislé sufixy se používají také bez těchto konektorů,
připojují se ke slovesům nebo k jiným hlavním větným členům. Kontrast
vzhledem k něčemu dříve zmíněnému vyjadřuje sufix - taq „ale“,
„a (odporovací)“, pro slučovací, případně stupňovací vztah slouží aditiv
- pas „také“. Oba tyto sufixy se používají často také v páru s významem
„buď – nebo“ a „jak – tak“ nebo jen „a“, „i“. Kontrastivní - taq také
vyjadřuje následnost dějů, případně v kombinaci s diskontinuativním - ña.
Pro čistě souřadné spojení lze obě věty spojit bez přidání těchto sufixů
(juxtapozice).

papataqa qhatupin rantisaq, aychatataq rantina wasipin
brambory koupím na trhu, a (ale) maso v obchodě
tusunkupas, takinkupas
tančí i (a) zpívají

tusunkutaq, ukyankutaq
buď tančí, nebo pijí

kunanmi Punuta risaq, paqarintaq Qusqutan
teď jedu do Puna a zítra do Cuzka
paray mit’aqa diciembrepin qallarin, tukunñataq marzo killapin
období dešťů začíná v prosinci a končí v březnu

alquqa kanchapin phawaykachashan, wallpatan qatipayashan
pes běhá po dvoře sem tam a prohání slepice
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Jednotlivé větné členy stačí v čistě souřadném spojení juxtaponovat.
Použití sufixu - wan může znamenat jak „s“ (podobně jako jmenný sufix
- ntin), tak také „a“, v souřadném spojení se však sufix - wan, případně
varianty - puwan a - piwan, častěji připojují ke všem souřadně spojeným
členům (v této funkci se sufix - wan kombinuje s jinými pády). Sufix - pas,
připojený ke všem členům spojení, má význam spojky „i“ nebo „jak –
tak“, v záporu pak „ani“ (druhá záporka mana může být nahrazena
španělským ni „ani“ nebo se sufixem - taq: nitaq), může však mít i význam
„nebo“ (zde se také používá španělská spojka o se sufixem - taq: otaq).
Alternativní otázky („nebo“) se tvoří připojením tázacího sufixu - chu ke
všem alternativám (lze přidat icha nebo otaq).

qanwan nuqawan
Pedrowan María rishanku
Pedroqa Maríawanmi rishan
Pedropuwan Marípuwan rishanku
manan Pedropas ni Maríapas rinkuchu

ty a já
Petr a Marie jdou
Petr jde s Marií
Petr a Marie jdou
Petr ani Marie nejdou

papatapas (otaq) saratapas rantikusaq
koupím brambory nebo kukuřici
papatachu (icha/otaq) saratachu rantinki?
koupil jsi brambory, nebo kukuřici?
alquchamantawan michichamantawan willakuy
vyprávění o pejskovi a kočičce
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Subordinace lze také nahradit nesubordinovanou větou, za kterou
následuje zájmeno chay „to“ v pádě vyžadovaném hlavním slovesem.
Takto lze mj. nahradit předmětné věty i některé vztažné.

hamunqa, chaytaqa yachanin
vím, že přijde („přijde, to vím“)

tapukuy hayk’aqmi hamunqa chayta
zeptej se, kdy přijde („kdy přijde, zeptej se ho na to“)
wasita rantikuni, chaymantaqa willasaykin
budu ti vyprávět o domě, který jsem si koupil
(„koupil jsem dům, o tom ti budu vyprávět“)

Po vzoru španělštiny se také vztažné věty vyjadřují nesubordinovanými tvary s tázacími zájmeny, obvykle s evidenciálním sufixem (častěji
afirmativ nebo konjekturál) nebo s dubitativním - chus.

runa, pin/picha/pichus hamushan, wayqiymi
člověk, který přichází, je můj bratr
llaqta, maytan/maytacha/maytachus risaq, hatunsi
město, kam pojedu, je (prý) velké

Pokud jde o španělštinu, můžeme pouze zopakovat, co bylo už řečeno
výše. Španělština má spojky (jednoduché i složené), které se běžně
používají pro spojování jak větných členů, tak i vět v souřadném
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i podřadném souvětí. Ve vedlejších větách se podle jistých pravidel
používá také subjunktiv, způsob, který andské jazyky neznají. Časová
souslednost se uplatňuje podle jiných pravidel než v kečuánštině: relativní
časy podle času hlavního slovesa ve španělštině vs. podle okamžiku
promluvy v kečuánštině. Některé vedlejší věty lze též někdy nahradit
polovětnými konstrukcemi s gerundiem či infinitivem (složenými pro
předčasnost), případně i příčestím.
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ANDSKÁ ŠPANĚLŠTINA

Andská španělština je varianta španělštiny, kterou se mluví v horských
oblastech Jižní Ameriky, od jižní Kolumbie až po severozápadní Argentinu
a severní Chile, především tedy v Ekvádoru, Peru a Bolívii. Pokrývá zhruba
oblasti, kde se mluví nebo dříve mluvilo kečuánsky a ajmarsky (příp. dříve i
jazykem pukina). V posledních desetiletích se však obyvatelstvo mluvící
andskou španělštinou dostává do velkých měst i mimo oblasti původního
rozšíření, především do peruánských měst na pobřeží a zejména do Limy.
Zde se andská španělština mísí s místními variantami a ovlivňuje je, může
též do jisté míry ovlivňovat národní standard. Dnes lze rozlišit více dialektů
(viz např. používání minulých časů), popisy andské španělštiny se však
zaměřují na ekvádorskou, bolivijskou a jihoperuánskou variantu, příp. i na
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argentinskou; práce o andské španělštině ve středním či severním Peru jsou
řídké.
Tato varianta španělštiny (dialekt, v Limě ji lze považovat i za
sociolekt) je jednou z konzervativnějších španělských dialektů, kromě
jiného nemá yeísmo, neaspiruje koncová nebo implozivní / S/, udržuje
intervokalické /d/. Zároveň je však výsledkem dlouhodobého kontaktu
s místními indiánskými jazyky, tj. kečuánštinou a ajmarštinou, kterému lze
připsat mnoho z rysů pro ni typických. Nejedná se však o etnolekt
místních původních obyvatel, ale o místní variantu (dialekt), kterou
používají i mluvčí monolingvní ve španělštině.
Je třeba rozlišovat andskou španělštinu od bilingvní španělštiny, která
obsahuje mnohem více nestandardních rysů. Bilingvní španělštinu lze
považovat za nedokonalou španělštinu, kterou používá indiánské
obyvatelstvo během procesu učení se španělštině. Během učení se
španělštině mnoho rysů typických pro bilingvní španělštinu postupně
mizí (např. kolísání otevřenosti samohlásek nebo některá použití
slovesných časů a způsobů), některé rysy však přetrvávají a jsou přítomné
i ve španělštině monolingvních mluvčích (viz též Haboud 1998).
V literatuře o andské španělštině však často nebývá činěn rozdíl mezi
andskou a bilingvní španělštinou, některé z popisovaných jevů se týkají
spíše jen bilingvní španělštiny.
Mluvčí s vyšším vzděláním mohou také vedle andské španělštiny
používat (národní) standard (např. standardní peruánskou španělštinu,
tj. variantu pobřežní španělštiny používanou vzdělanými vrstvami
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v Limě), naopak u některých mluvčích se mohou stále (i když v menší
míře) vyskytovat některé jevy typické pro bilingvní španělštinu. Všechny
tři varianty tak mohou alternovat u jediného mluvčího, i v jediném textu,
což poněkud znesnadňuje výzkum andské španělštiny.
V této práci považujeme za andskou španělštinu tu variantu, která má
rysy jako španělština používaná monolingvními obyvateli horských
oblastí. Může se tedy jednat i o španělštinu (vzdělanějších) bilingvních
mluvčích neobsahující ty rysy bilingvní španělštiny, které postupem času
u mluvčích mizí. Není také podstatné, zda se jedná o etnický bilingvismus,
tedy u indiánské populace se španělštinou jako druhým jazykem, nebo
o bilingvismus mestický, tj. u mestického obyvatelstva, které má jako
druhý jazyk kečuánštinu (srov. Haboud 1998).
V následujících podkapitolách budou probrány nejdůležitější morfosyntaktické jevy andské španělštiny, které ji odlišují od jiných variant
španělštiny a které souvisí s jazykovým kontaktem s kečuánštinou.
Příklady těchto jevů pochází z korpusu získaného v Peru v letech 2008
a 2009.
Fonetické a fonologické vlivy byly podrobněji popsány v diplomové
práci (Rataj 2005) a jejich studium v korpusu není plánováno. Data
v korpusu v podstatě odpovídají popisům jihoperuánské andské
španělštiny. Záměny vokálů jsou ojedinělé, byla však zaznamenána jejich
redukce

(várices

[báɾis]),

odstraňování

hiátů

(lee

[leje]),

asibilace

implozivního /ɾ/ ([féřtil]), frikativizace implozivního /p/ a /k/, /š/ před /i/
a přidávání sekundárního přízvuku (pájarítos, llámalé, sacándemeló).
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4.1. Nedodržování shody v rodě a čísle

V literatuře o andské španělštině bývá velmi často zmiňováno
nedodržování shody v rodě a čísle mezi různými větnými členy. Nejčastěji
se tento jev týká klitických zájmen a adjektiv či zájmen v různých
funkcích, zmiňovány jsou i nesprávná použití členů u substantiv.
Chyby ve shodě v rodě a čísle jsou zdokumentovány pro andskou
španělštinu ve všech oblastech, mj. pro Ekvádor (Toscano Mateus 1953:
167, 173), střední Peru (Domínguez Condezo 1990: 71–74; Carranza
Romero 1993: 254–256), jižní Peru (Cutts 1973: 89–93, 97–100; Feke 2004:
167–171; Godenzzi 44–51; Stark 1970) a Bolívii (Mendoza 1991: 144–150;
Pfänder 2009: 175–187).
Nedodržování shody (včetně u klitik) je považováno za nejčastější jev
v andské španělštině. Pro cuzkánskou andskou španělštinu Fekeová (2004:
168) uvádí, že shoda nebyla dodržována v rodě u 94 % jejích respondentů
a v čísle u 75 %.
Je vhodné typy nedodržování shody rozdělit na více skupin. Jednak
se jedná o shodu v rámci jednoho syntagmatu, kde determinanty a shodné
přívlastky (modifikátory) mají ve standardní španělštině tvar pro stejný
rod a číslo jako řídící člen, a jedna shoda podle členu v jiném syntagmatu
ve stejné či jiné větě, případně podle mimojazykového kontextu
(předměty, jmenné přísudky, vztažné spojky apod.).
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Shoda mezi členem a podstatným jménem, často zmiňovaná ve výše
uvedených publikacích, bude zřejmě častější jen u osob s nižší znalostí
španělštiny. Nedodržení shody u jiných determinantů (posesivních
a demonstrativních) je o něco běžnější, občas se vyskytuje i v mém
korpusu: tenemos bastante nuestro_ cuyes. S přívlastky (ať už za jménem
nebo před ním), včetně neurčitých, tázacích, zvolacích a vztažných zájmen
(cuánto) použitých ve funkci determinantu, se zdá nedodržování shody
ještě o něco častější: en pleno carretera; dice que hace unas cosas maravillosos.
Nejčastější případy jsou však ty, kde má být ve standardní španělštině
shoda podle některého větného členu v jiném syntagmatu nebo podle
kontextu. Může se jednat o různé větné členy vyjádřené všemi možnými
slovními druhy, které mají odlišné tvary podle rodu a čísla.
Slovesný přísudek se někdy neshoduje v čísle s podmětem, v případě
pasiva je možné i nedodržení shody v rodě:
me salió mis lágrimas
es las ocho ya
Esta miel es producido de una variedad de flores… (nápis na výrobku)63
Podmět, vyjádřený např. různými zájmeny, se někdy neshoduje
s odpovídajícím větným členem zmíněným jinde v textu nebo s nějakým
referentem v mimojazykovém kontextu:
todos son así (casas: todas)
63

V této větě, kromě možnosti použít stavové sloveso estar, lze také uvažovat
o nesprávně vytvořeném substantivu: esta miel es un producto… Slovo „výrobek“ lze
v kečuánštině vyjádřit pomocí participiální nominalizace slovesa ruway „dělat“
(„vyrábět“); jednalo by se pak o formální kalk z kečuánštiny.
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Někdy se neshodují vztažné nebo předmětné spojky, ať už ve funkci
determinantu s řídícím členem (cuánto, cuanto, cual aj.), nebo vztažné
spojkové výrazy se členem:
El sauco es una planta propio de los andes peruanos, el que fue cultivado…
(nápis na výrobku)
Často se také neshoduje předmět (a případně další větné členy),
u adjektiv a zájmen podle referenta známého z kontextu, u klitik též podle
ve větě lexikálně vyjádřeného předmětu (klitika budou probrána zvlášť):
me voy a comprar otrito (refrigeradora: otra)
el Chiquitín lo acaba todo (las gallinas: las acaba todas; Ch.: jméno psa)
ingieren alimentos en vez de absorberlo_ (školní text)
Kromě klitik jsou případy nedodržení shody v rodě a/nebo čísle
(podle podmětu nebo předmětu) zřejmě nejčastější u přídavných jmen
a různých typů zájmen (příp. i u substantiv) ve funkci jmenného přísudku
nebo doplňku:
estas cositas son buena_
verduras es barato_
redondo_, sus plantitas [eran]
no tomes mucha gaseosa, frío está
la señorita que estaba interesado
este es el mejor (canción: esta es la mejor)
tenemos bastante_ nuestro_ cuyes
está limpiecito la cocina
es que es pequeño también (Marcela: pequeña)
la gente está parado ya
manejar la dislipidemia es costosa (lékař v televizi)
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Z uvedených příkladů je patrná také obecná preference: přednost se
dává maskulinu, jako méně příznakovému rodu, a podobně i singuláru.
Mnohem méně časté jsou případy, kdy je místo maskulinní formy použit
tvar ženského rodu a místo singuláru plurál. V některých případech,
obdobně jako v jiných variantách španělštiny, je jiná forma vybrána podle
smyslu, např. sloveso v plurálu se slovy gente „lidé“, mayoría „většina“,
nadie „nikdo“, kolektivy apod. (srov. Godenzzi 1986: 44–47; Pfänder 2009:
182; Cutts 1973: 121–122).
Jistá omezení, která jsou v souladu s výše uvedeným, formuloval už
Stark (1970: 9) pro ayacuchskou andskou španělštinu (jižní Peru):
[…] un sujeto plural puede tener un verbo singular, pero un sujeto singular
nunca ocurre con un verbo en plural. Igualmente, un nombre plural puede ser
modificado por un adjetivo en forma singular, pero nunca se usa un adjetivo
plural para modificar un nombre singular. Y en cuanto al género, un adjetivo
masculino es usado a veces para modificar o hacer referencia a un sustantivo
femenino, pero nunca al revés.

Také Cuttsová (1973: 121–122) uvádí, že u mluvčích z Puna jsou
neobvyklé modifikátory nebo doplňky v plurálu či slovesa v plurálu se
podmětem v singuláru.
Nesprávná použití ženského rodu a/nebo plurálu, a pravděpodobně
i jakýkoliv určitý člen, který se neshoduje s rodem jména, se bude zřejmě
vyskytovat jen v bilingvní španělštině, u osob, jejichž kompetence ve
španělštině je nízká.
Naopak se zdá, že v andské španělštině je mužský rod, a do jisté míry
i singulár, bezpříznakový a lze je použít i místo tvarů v ženském rodě a
plurálu (stejně je tomu u klitik, srov. též níže). Nedodržení shody však

181

Andská španělština
není pravidlem, častěji bývá shoda dodržena (srov. i andskou španělštinu
v La Pazu, Mendoza 1991: 147–148).
Oba typy jsou způsobeny vlivem místních indiánských jazyků,
kečuánštiny i ajmarštiny, které gramatický rod nemají (pouze některá
jména, příp. adjektiva, mají inherentní rod). Pluralizace v obou jazycích
také není povinná, resp. singulár je bezpříznakový, lze ho často použít
i místo plurálu. Pokud jde o slovesa, v obou indiánských jazycích
i v andské španělštině není shoda dodržena především s podmětem
3. osoby. Jedná se tedy o transferenci z kečuánštiny (a ajmarštiny) do
andské španělštiny.
Vzhledem k tomu, že mnohdy bývá shoda dodržena jen částečně,
např. determinant či přívlastek se se jménem shodují, ale ne už jiný větný
člen, který by měl být ve stejné formě (me salió mis lágrimas; estas cositas son
buena), nabízí se také jiné vysvětlení: ekonomie jazyka (srov. Godenzzi
1986: 50). Je-li rod nebo číslo ve větě (či v kontextu) už vyjádřeno
v některém tvaru, lze takto u ostatních relevantních slov zvolit
bezpříznakovou formu (maskulinum, singulár). Aby se však jazyková
ekonomie v této variantě španělštiny mohla projevit, musíme stále počítat
s vlivem indiánských jazyků (ve standardní španělštině se jazyková
ekonomie takto zpravidla neprojevuje). Pfänder (2009: 182) také uvádí, že
v bolivijské španělštině se singulár objevuje dříve a kataforicky; v obou
uvedených příkladech však po slovese v singuláru následuje podmět
vyjádřený jménem v plurálu, což je častější kombinace (srov. výše Stark) a
nemusí nutně souviset s pořadím slov.
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4.2. Porušování shody v osobě

Porušování shody v osobě se týká pouze druhé osoby, která rozlišuje
formální a neformální tvary, jak u přízvučných zájmen, tak u klitik, včetně
reflexivních, a posesiv: tú (vos), te, ti, contigo, tu, a usted, le, lo, la, se, su
(v plurálu se rozdíl stírá ve prospěch ustedes a souvisejících forem).
Formální tvary se však syntakticky nechovají jako 2. osoba: vyžadují
sloveso ve 3. osobě.
Naopak kečuánština a ajmarština takový rozdíl nemají (krom občas
používaného osobního zájmena personayki) a všechny tvary, které se
vztahují k osobě posluchače, se formálně i syntakticky chovají jako
2. osoba.
K nedodržení shody v osobě může dojít mezi podmětem (lexikálně
vyjádřeným, případně známým z kontextu) a slovesem, předmětem (ve
formě přízvučného zájmena nebo známým z kontextu) a klitickým
zájmenem, mezi reflexivním klitikem a slovesem a/nebo podmětem.
Předložkový předmět, neshodný přívlastek a jiné větné členy vyjádřené
přízvučným zájmenem, stejně tak jako posesivní determinanty a zájmena,
by se měly shodovat v osobě podle kontextu.
Tento typ nedodržování shody není moc běžný, o něco běžněji se
vyskytuje u mluvčích s nižší jazykovou kompetencí ve španělštině (viz
např. pro střední Peru Domínguez 1990: 71; Carranza Romero 1993: 186,
258). Nedodržení shody v osobě registrovala Fekeová (2004: 172)
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u mluvčích z Cuzka; pro obyvatele Puna Cuttsová (1973: 123) uvádí také
několik příkladů s tím, že je tento jev velmi řídký a jedná se spíše
o záměnu s neosobními slovesnými konstrukcemi (dos semanas nomás
tardas, se puedes ir en carro).
Možnost získání výpovědí, ve kterých by se porušení shody v osobě
mohlo projevit, také záleží na typu korpusu, ne vždy se respondent na
někoho obrací, mezi sebou si raději tykají, postavy ve vyprávěních si také
tykají (respekt nebo zdvořilost je možné vyjádřit jinak, např. různými
osloveními typu compadre „kmotře“ nebo papacito „pane“).
Jindy není dodržena shoda během rozhovoru, mezi jednotlivými
větami, jako by se mluvčí nemohl rozhodnout, jestli bude používat
formální nebo neformální tvary; někdy se však formy liší i v případech,
kdy mluvčí (autor) zřejmě měl čas si to rozmyslet a sjednotit:
cuida tu vida, no camine en la pista (nápis u frekventované ulice)
U mluvčích z Cuzka se však vyskytlo i několik málo případů, kdy
nebyla dodržena shoda v rámci jedné věty:
usted te lavas con esto
ponga tu chuscada
si tú quieres relacionarse con el mundo…
mañana tienes que levantarse temprano
Vzhledem k tomu, že místní indiánské jazyky nemají rozdíl mezi
formálními a neformálními tvary (případná formální zájmena se pojí
s 2. osobou), bude se jednat o transferenci z andských jazyků: absence
tohoto rozdílu v kečuánštině a preference tykání mezi (kromě např.
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jednání s úřady) způsobuje jednak nejistotu ohledně použití tykání či
vykání, a zároveň je příčinou občasných chyb ve shodě, i když mluvčí jsou
si zřejmě vědomí existence obou forem ve španělštině i tvarů, které se
s nimi používají. Pokud jde o reflexivní klitika, je také možná transference
vzhledem k přítomnosti jediného reflexivního morfému v kečuánštině
(jednotně derivační sufix - ku) a více reflexivních klitik ve španělštině
rozlišovaných podle osoby (tento jev však nebude také častý). V druhém
z výše uvedených příkladů se může také jednat o špatně použitou formu
imperativu (navíc zde v obou osobách tvořenou nepravidelně).

4.3. Klitika: rod, číslo, pád, redundance a elize
Podobně jako u jmenných kategorií není shoda v rodě a čísle mnohdy
dodržována také u klitických zájmen. Klitika jsou v andské španělštině
také používána redundantně nebo vypouštěna tam, kde tomu tak ve
standardní španělštině není. Další aspekt spojený s klitiky je jejich forma
vzhledem k jejich funkci ve větě: přímým či nepřímým předmětem.

4.3.1. Forma a funkce klitik
Obecně lze říci, že systém klitik je v andské španělštině etymologický
(tabulka 24): pro přímý předmět se používají tvary lo(s) a la(s) a pro
nepřímý předmět le(s). Zároveň je však forma maskulina lo považována za
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bezpříznakovou pokud jde o rod a je často používána místo tvaru la;
můžeme mluvit o „obecném“64 loísmu (tvar lo používaný pro přímý
předmět bez rozlišování rodu); totéž platí v menší míře i o singuláru.
V některých oblastech se také objevuje „obecné“ leísmo, tj. používání
tvaru le(s) i pro přímý předmět obou rodů, případně smíšené systémy (viz
níže). Jiné typy nestandardního (neetymologického) používání, např.
leísmo de cortesía (pro přímý předmět ve vztahu k formálnímu usted), leísmo
de persona (pro přímý předmět ve vztahu k osobám mužského pohlaví),
„obecné“ laísmo (pro nepřímý předmět ženského rodu), nejsou pro
andskou španělštinu typická; pokud se objevuje laísmo, bude tomu tak
spíše vlivem hyperkorekce u méně kompetentních mluvčích.

předmět / rod
nepřímý (dativ)
přímý (akuzativ)

mužský

ženský
le(s)

lo(s)

la(s)

Tabulka 24: Etymologický systém klitik ve španělštině

Porušování shody v rodě a čísle mezi klitikem a předmětem vzhledem
k etymologickému systému, včetně preference tvaru lo pro oba rody (příp.
i leísmo), bylo popsáno ve všech variantách andské španělštiny: pro Peru
(Caravedo 1992, 1996; Godenzzi 1986; Cutts 1973: 101–103; Pozzi-Escot
64

Termín „obecný“ je chápán u leísma jako nerozlišování pádu (tj. přímý předmět
vyjádřený formou le) a u loísma jako nerozlišování rodu u páru lo/la (tj. pouze
u přímého předmětu). Pokud není uvedeno jinak, termíny leísmo a loísmo jsou
chápány, jak uvedeno výše. V ostatních případech (např. loísmo typu lo ve funkci
nepřímého předmětu pro mužský rod) bude výslovně uvedeno, o jaký typ se jedná.
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1973: 8–10; Merma Molina 2008: 155–175), Bolívii (Calvo 2000, 1996;
Mendoza 1991: 140–149; Pfänder 2009: 181–187), Ekvádor (Toscano Mateus
1953: 205; Palacios Alcaine 2006) i Argentinu (Granda 2002: 66–67).
Z kvantitativních dat (tabulka 25) pro počet jednotlivých klitik (bez
rozlišení rodu) v korpusech uváděných Rocío Caravedovou (1996) pro
Peru a Azucenou Palacios (2006) pro Ekvádor, v obou případech u
monolingvních i bilingvních mluvčích, vyplývá, že nejméně používanou
formou je tvar ženského rodu. Frekvence zbývajících tvarů v neprospěch
la mohou nasvědčovat buď loísmu (nerozlišování rodu), nebo leísmu
(nerozlišování rodu ani pádu), případně kombinaci obou. Proporce jsou
v obou korpusech obdobné (rozdíly mohou být dány jednak dialektálními
odlišnostmi, jednak různým zastoupením rodů jmen, ke kterým se klitika
vztahují).

Peru
Ekvádor

počet
1048
406

le
40 %
37 %

lo
56 %
51 %

la
4%
12 %

Tabulka 25: Frekvence klitik v andské španělštině
v Peru (Caravedo 1996) a v Ekvádoru (Palacios Alcaine 2006)

65

Odchylky od etymologického systému (leísmo, loísmo, laísmo) byly
popsány v různých variantách jak evropské, tak latinskoamerické
španělštiny.66 Pokud jde o španělštinu v Andách, leísmo je běžné
65
66

Data jsou zaokrouhlena na celá čísla. Ekvádorská data byla přepočítána tak, aby
nezahrnovala vypuštěná klitika (116 vypuštěných klitik z celkového počtu 522).
Pro klitika ve španělštině v kontaktu s indiánskými jazyky viz Palacios Alcaine 2005.
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v ekvádorské španělštině (Toscano Mateus 1953: 205; Palacios Alcaine
2005, 2006), v lapazské, častěji ve spisovné (Mendoza 1991: 140–141),
a částečně v Peru, kde v některých oblastech převládá leísmo a v jiných
loísmo, někdy ve stejné oblasti nebo i u stejného mluvčího (Caravedo 1992:
733). Na pobřeží zmíněných zemí převládá etymologický systém
(Caravedo 1992: 727) nebo loísmo (Toscano Mateus 1953: 205), v peruánské
Amazonii leísmo doprovázené v menší míře loísmem (Caravedo: 1996: 554,
557); v Limě se čím dál více šíří loísmo (Caravedo 1992: 737). Uvedené typy
je však třeba chápat jako odchylky od etymologického systému, které se
vyskytují většinou jen v jisté míře.
Srovnáme-li data pro ekvádorskou (Palacios Alcaine 2005: 80–81)
a peruánskou španělštinu (Caravedo 1996: 558), která zahrnují jak
monolingvní, tak bilingvní mluvčí (tabulka 26), je leísmo výrazně častější
v Ekvádoru (tato prezentovaná data obou autorek se týkají pouze tvaru le
použitého pro přímý předmět). Rozdíl mezi oběma oblastmi v Ekvádoru
není příliš výrazný, monolingvní a bilingvní mluvčí jsou však počítání
společně.
V Peru se leísmo vyskytuje častěji u monolingvních mluvčích
v bilingvních oblastech (jižní Peru) než u monolingvních v monolingvních
oblastech (severní Peru) a u bilingvních (jih). Rozdíl mezi monolingvními
a bilingvními uživateli španělštiny ve stejné oblasti může být vysvětlen
vlivem kečuánštiny, ve které se funkce přímého a nepřímého předmětu
vyjadřují explicitněji (různé pády) než ve španělštině (etymologický
systém klitik se rozpadá, samotná předložka a není postačující pro
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rozlišení syntaktických funkcí); monolingvní skupina v severním Peru
(Cajamarca) může být považovaná za jinou variantu. Caravedová (1996:
558) rozdíly přičítá menší homogenitě severní skupiny (větší rozdíly ve
vzdělání).

Peru
(Caravedo 1996)

celkem
bilingvní
monol. (bil. oblast)
monol. (mon. oblast)
Ekvádor
celkem
(Palacios Alcaine 2005) Quito
Otavalo
Tabulka 26: Leísmo v andské španělštině

20 %
15 %
30 %
19 %
40 %
42 %
37 %

67

Tato data však nemusí reflektovat vhodně rozdělení u jednotlivých
mluvčích. Zatímco Caravedová si všímá rozdílů mezi skupinami
monolingvních a bilingvních mluvčích ve variantách v kontaktu
s kečuánštinou i bez něj, Azucena Palacios analyzovala data u jednotlivých
mluvčích a rozdělila systémy klitik pro přímý předmět na tři typy (viz
níže). V leístickém systému je pak le pro přímý předmět zastoupeno
v 83 % (Quito) a 71 % (Otavalo), zatímco v ostatních ve 20–25 %. Je možné,
že podobné typy lze rozlišit i v peruánské andské španělštině. Toto
rozdělení se však týká idiolektů jednotlivých mluvčích, všechny typy

67

Data zaokrouhlena, celkové součty spočítány. Počty výskytů le ve vztahu
k mužskému a ženskému rodu v datech z Ekvádoru jsou sečteny a přepočítány na
procenta.
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(s výjimkou přísně etymologického) se vyskytují ve všech zkoumaných
oblastech.
V andské španělštině je poměrně běžné také loísmo (nerozlišování
rodu u přímého předmětu, tj. lo místo la), a to i v dialektech s leísmem.
Porušování shody v rodě bylo popsáno ve všech variantách andské
španělštiny (viz výše uvedené práce). Pro lapazskou španělštinu Mendoza
(1991: 146) uvádí, že ve spisovné španělštině se jedná spíše jen o některé
spíše stereotypní případy typu cerrámelo la puerta (imperativ zde má formu
vosea). V Ekvádoru loísmo převládá ve venkovských oblastech Quita
(Palacios Alcaine 2006).
Podle srovnání dat z Ekvádoru (Palacios Alcaine 2005: 80–81) a z Peru
(Caravedo 1996: 556) bez rozlišení systému klitik (tabulka 27) se zdá, že
loísmo (tvary lo pro přímý předmět ve vztahu k ženskému rodu) je o něco
méně časté v Ekvádoru, kde převládá leísmo, rozdíl však není tak výrazný
jako u leísma.
Peru
(Caravedo 1996)

celkem
bilingvní
monol. (bil. oblast)
monol. (mon. oblast)
Ekvádor
celkem
(Palacios Alcaine 2005) Quito
Otavalo
Tabulka 27: Loísmo v andské španělštině

68

30 %
25 %
30 %
35 %
27 %
23 %
32 %

68

Data zaokrouhlena, celkové součty spočítány. Počty výskytů lo ve vztahu k ženskému
rodu v datech z Ekvádoru jsou sečteny a přepočítány na procenta.
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Vezmeme-li však v potaz systém klitik, v loístickém systému se tvar lo
místo la pro přímý předmět používá v 77 % (Quito) a 71 % (Otavalo).
V etymologickém systému u mluvčích z Quita je loísmo častější než
v Otavalu (13 % vs. 2 %), v leístickém je tomu naopak (1 % vs. 14 %).
Kromě tohoto „obecného“ loísma se objevuje také loísmo v dativu (lo
pro nepřímý předmět ve vztahu k mužskému rodu, případně i ženskému).
V Peru69 se toto loísmo vyskytuje jen v necelých 5 % u monolingvních
a 7,5 % u bilingvních mluvčích (Caravedo 1996: 556). Ačkoliv někteří
mluvčí používají neměnný tvar lo pro jakýkoliv typ předmětu, rod a číslo
(Caravedo 1992: 733), bude se spíše jednat o hyperkorekci nebo nahodilé
chyby, podobně jako v případě laísma (la v dativu).
Jak bylo výše zmíněno, Palacios Alcainová (2005) rozdělila systémy
klitik u ekvádorských mluvčích v Quitu a Otavalu na tři typy, podle toho,
jaká forma u daného mluvčího převládá ve vztahu k určitému rodu (tj. bez
rozlišovaní, zda jde o přímý či nepřímý předmět).
V etymologickém systému převládá pro mužský rod tvar lo(s) a pro
ženský tvar la(s). Loístický systém zrušil rozlišování rodu a převládá lo(s)
pro oba rody. Leístický systém většinou nerozlišuje ani pád, ani rod,
a převládá tvar le(s). U klitik pro přímý předmět se preferovaný forma
vyskytuje přibližně v 70–85 %. V další práci (Palacios Alcaine 2006)
vydělila ještě čtvrtý, smíšený typ, ve kterém se pro mužský rod používá
lo(s) a pro ženský le(s) a la(s) (srov. Toscano Mateus (1953: 205), podle
kterého se tvar la v ekvádorské andské španělštině téměř nevyskytuje).
69

Data z Ekvádoru (Palacios Alcaine 2005 a 2006) tento typ samostatně nesledují.
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Navíc rozlišuje i střední rok, který se týká klitik ve vztahu k neutrálním
zájmenům (eso) a celým větám. Frekvence jednotlivých klitik v těchto
čtyřech systémech pro určitý rod (bez rozlišení funkce) z dat pro Otavalo a
Ibarru je uveden v tabulce 28. Data z předchozí práce (Palacios Alcaine
2005), avšak jen pro přímý předmět, byla obdobná.

systém
etymologický

loísta

leísta

smíšený

rod
M
Ž
N
M
Ž
N
M
Ž
N
M
Ž
N

le(s)
17 %
21 %
0%
22 %
37 %
0%
74 %
86 %
53 %
36 %
38 %
17 %

lo(s)
83 %
0%
50 %
78 %
53 %
100 %
23 %
6%
47 %
62 %
27 %
80 %

la(s)
0%
77 %
50 %
0%
10 %
0%
3%
8%
0%
2%
35 %
3%

Tabulka 28: Systémy klitik v ekvádorské andské španělštině
(Palacios Alcaine 2006; zaokrouhleno)

Kromě etymologického systému, který se vyskytuje podle autorky
pouze u monolingvních mluvčích, jsou ostatní systémy užívané
monolingvními i bilingvními mluvčími. Leístický systém převládá
v městské části Quita, na venkově zase loístický; v Otavalu je nejčastější
smíšený systém.
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Podobně jako u ostatních jmenných kategorií se objevuje také
porušování shody v čísle, a to ve všech variantách andské španělštiny.
V naprosté většině případů je použit tvar jednotného čísla místo
množného, důvody budou stejné jako u jmenných kategorií (s. 182).
Porušování shody v čísle bude méně časté než u rodu, Caravedová (1996:
555) uvádí pro peruánskou andskou španělštinu okolo 5 % případů.
Naopak v La Pazu se zdá, že bývá shoda dodržena, pokud lexikálně
vyjádřený předmět předchází před slovesem; často však bývá jednotně
singulár, pokud předmět následuje (Mendoza 1991: 149–150; srov. Pfänder
(2009: 182) pro kataforické použití singuláru v cochabambské španělštině).
Podle dat, která jsem sesbíral v Cuzku, se zdá, že systém klitik
v cuzkánské andské španělštině je etymologický s loísmem, i když leísmo se
také vyskytuje.
Rozlišování pádu je zachováno, tvar le(s) je běžně používán pro
nepřímý předmět, např. se slovesy decir, dar, enseñar, gustar, regalar, doler,
mentir aj., také často se slovesem hablar a v některých idiomatických
vazbách:
el campesino le habla en quechua y el gringo le habla en su idioma
pregúntenle en castellano y él les va a contestar en quechua
¿cómo les han enseñado a medir el ángulo?
nadie le da la importancia
dijo que solamente le gustaba tomar vodka
cuando alfabetizas una persona le creas una necesidad de leer y de escribir
¿por qué no le copiamos una de esos cd?
le han quitado todo
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porque ya no les importa, no les interesa
el interés que su padre le está metiendo a su hijo…
¿cuántos centímetros? ponle otra vez seis allí
hay gente que le tiene cólera
por eso un cholo bien preparado jamás va a negar su idioma
y le va a encantar
Zároveň se však někdy objevuje leísmo (le místo lo/la):
tu hermanito ha llevado y tú le has buscado (= se ha llevado a tu
hermanito…)
hace cinco años le estamos animando a que haga su tesis nomás… bien, no
lo hace
la señora que le cuida a mi bebé
hay que obligarle acá que hable esta otra lengua
le invitó un día a cumpleaños
ese sí le va a hacer reír
U dvou respondentů z La Pazu a jednoho původem z Cuzka, který
zde také dlouhodobě žije (poslední příklad), je leísmo zřejmě poněkud
běžnější než v Cuzku:
y le golpeó la puerta el cóndor
entonces un día le encontró
al pasar por escuela de hecho no les han hecho escribir o hablar
Toto leísmo však není u mluvčích pravidlem; zpravidla se používají
klitika podle etymologického systému (včetně loísma), leísmo se objevuje
jen někdy, často i v rámci jedné věty:
a ver para que si usted también le acompañe… para que lo conozca
y vea la cueva
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U mluvčích z Cuzka i z La Pazu se zdá, že tvary dativu le se objevují
systematicky v případech, kdy se něco k něčemu přidává, něco někam
pokládá apod. (poslední příklad je od mluvčí z La Pazu):
no le echas leche ni queso
[la carne] le meten al palito
y agarras esa masa y le pones a la abertura
la carne misma en oscuro, de pulpo, también igualito lo aderezan,
igual el aderezo e igual le ponen a la parilla
lo envuelves bien y junto con la papa le pones
luego le ponía la harina
V těchto případech je implicitní či explicitně vyjádřený cíl nějakého
přenosu, který je zároveň nějak zasažen či ovlivněn, jako by se tedy klitika
shodovala s tímto cílem. Nepřímé zasažení nebo ovlivnění je obsaženo
také v následujících příkladech:
se le da a cocer, ¿no?
yaw, Eduardo, le mira la señora (yaw = „oye“)
V této větě je předmět (paprika) zasažen tím, že je z něj něco
odebráno; význam se zdá být také benefaktivní:
si pica el ají, le sacas la pepa, pero si no pica el ají ya no le sacas la pepa
Zároveň jsou funkce přímého předmětu a tato funkce typická v místní
španělštině jsou dobře odlišeny, nejedná se o systematické leísmo
některých mluvčích:
en el sartencito lo tuestas, lo limpias y lo mueles… lo mueles allí… y lo
aderezas rico pa que te sale rico… y encima pones queso y lo preparas así
con leche, a leche le echas huevo, unos 4, 3 huevos le echas a la leche
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Některé z uvedených příkladů jsou běžné i v jiných variantách
španělštiny, obzvláště se slovesem echar a podobnými. V andské
španělštině se však zdá, že byl tento význam rozšířen i na jiná slovesa
a jiné konstrukce s podobným významem.
Konstrukce se podobá formám s nepřímým předmětem vztahujícím
se k osobě, kde bývá předmět často také duplikován i ve standardní
španělštině (typu le doy una flor a María „dám Marii květinu“). Klitické
zájmeno se zde však vztahuje k místu či předmětu, ke kterému činnost
směřuje a které často bývá vyjádřeno explicitně jako příslovečné určení
místa. Navíc nepřímý předmět i cíl pohybu bývají ve španělštině většinou
gramaticky vyjádřeny předložkou a: a María „Marii“, al agua „do vody“,
„k vodě“.
Nabízí se zde možnost, že toto použití bylo podpořeno a ovlivněno
kečuánštinou. Podobně jako ve španělštině je směr i nepřímý předmět
vyjadřován stejným způsobem, sufixem - man. Na rozdíl od španělštiny se
však i cíl pohybu vyjadřuje stejně jako přímý předmět, sufixem - ta.
Formální podobnost mezi oběma předměty a příslovečnými určeními je
tedy v kečuánštině (a ajmarštině, která se chová podobně) větší než ve
španělštině.
Punu-ta-n ri-n.
Jezdí do Puna. (cíl pohybu)
Punu-man-mi ri-n.
Jezdí do Puna / na Puno / k Punu. (směr)
María-man-mi wayta-ta qu-n. Dává květiny Marii.
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Dále se v kečuánštině povinně značí předmět i na slovese,70 je-li však
předmět 3. osoba, je značen absencí sufixu předmětu (resp. prázdným
morfémem - ø), i pokud není ve větě přítomný lexikální předmět. Naopak
ve španělštině většinou musí být klitické zájmeno přítomno vždy, pokud
není předmět vyjádřen lexikálně. Mluvčí andské španělštiny (AŠ) často
klitika jednak vypouštějí, pokud ve standardní španělštině musí být
přítomná, jednak používají redundantně i v případech, kde to ve
standardní španělštině (SŠ) nelze (viz též níže).
riku-wa-n, ñuqa-ta-n riku-wa-n
riku-n, pay-ta-n riku-n

vidí mě, vidí mě (ne tebe ap.)
vidí [ho], vidí jeho

riku-n, María-ta-n riku-n
SŠ: la ve, ve a María

vidí [ji], vidí Marii
AŠ: ve, la ve a María

Jsou si tedy vědomi toho, že španělština používá klitika pro určité
gramatické funkce i tam, kde v kečuánštině žádný (foneticky realizovaný)
morfém není. Rozšiřují toto poznání i na slovesa pohybu, kde je cíl nebo
směr pohybu vždy alespoň implicitní, a přidávají tak klitika i pro označení
této funkce.

70

chura-nki
[lo] pones

dáš [to] [někam]

unu-man-mi chura-nki
[lo] pones al agua

dáš [to] do vody

unu-man-mi k’achi-ta chura-nki
[se lo/la] pones la sal al agua

dáš sůl do vody

Stejně lze dokonce značit i cíl nebo směr pohybu: hamu- wa- n (- wa předmět 1. osoba)
„přišel ke mně“.
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Poslední věta v kečuánštině má přímý předmět („to“) a zároveň směr
pohybu („do vody“), který se chová jako nepřímý předmět. Pokud mluvčí
kečuánštiny chápou směr jako další předmět slovesa, má forma churan
„dáš“ vlastně dva předměty. Na kečuánském slovese se však značí jen
jeden předmět, a to vždy nepřímý, tj. v tomto případě by se vztahoval ke
směru pohybu. Pokud bilingvní mluvčí použijí jen jedno klitické zájmeno,
bude to tedy to, které se vztahuje k nepřímému předmětu nebo, v tomto
případě, k cíli pohybu, i když není slovně vyjádřený: le pones (echas) la sal
al agua, le pones al agua, le pones, dosl. „dáš [to] (k) tomu“.
U těchto použití klitika le můžeme tedy zřejmě mluvit o transferenci
z kečuánštiny, při které se jeho gramatické funkce rozšířily. V této funkci je
tvar le v andské španělštině velmi běžný, v korpusu se objevuje zcela
pravidelně v receptech a podobných popisech procedur, a zřídkakdy bývá
nahrazován tvarem akuzativu.
Loísmo v dativu (místo le) se v korpusu téměř nevyskytuje, jeden
příklad je tento: lo voy a decir a mi sobrino.
Rozlišování rodu pro přímý předmět je velmi často zachováno. Laísmo
(místo lo v akuzativu) se ve zpracované čísti korpusu nevyskytuje. Pro
ženský rod je většinou tvar feminina, jak dokládají následující příklady:
el perro era muy celoso y solo a las mujeres se las comía
pero Marta se la llevaron a Lima
hay una persona que conozco, a ver si la podrías llevar, le voy a decir
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Loísmo (lo místo la pro přímý předmět) se v korpusu objevuje,
většinou je však shoda v rodě zachována. Zdá se, že na pravděpodobnost
porušení shody nemá vliv přítomnost předmětu ve větě, jeho pozice,
vzdálenost od klitika apod.:
compras carne y lo picas
la carne misma en oscuro, de pulpo, también igualito lo aderezan
en quechua se llama lawa, sopa espesa… comen eso… lo hacen de trigo…
cuándo tú tienes la papa en la boca, ¿de repente lo tragas?
generalmente esa cueva lo utilizan para como un salón
yo también quiero encontrar su piedrita, no lo he encontrado
y el tonto pues saca toda la cosecha y se lo entrega
y se lo llevó el cóndor [a la chica]
una mujer pasaba sola… se desaparecía… porque el perro se lo comía
la piedra lo hace como la harina, la masa, lo forma, y así lo forma esos
hombres (ti lidé udělají z kamene něco jako mouku)
entonces como a un dios lo veneran la coca y a la tierra
¡jálalo esa puerta de Juan!
¡llévamelo agua!
me lo das [la comida a Marco]
me lo cuidan [a mi mamá]
mañana me lo calientas su sopa
¿lo has comprado maíz?
Porušování shody v čísle je v korpusu velmi řídké (výskyt bude
pravděpodobně obdobný jako u Caravedové (1996: 555), která uvádí v 5 %
pro oba pády):
gente lo toma por cholos, campesinos
bueno, las dos cosas lo hacía
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[los tamales] paraditos todos, claro, porque si lo pones echado, lo de encima
se ha cocinado y lo adentro no se cocina
ingieren alimentos en vez de absorberlo (psaný text)
Porušování shody v rodě lze považovat za vliv kečuánštiny, která
gramatický rod nemá, naopak menší výskyt leísma bude podpořen
výraznějším odlišením přímého a nepřímého předmětu v kečuánské
jmenné morfologii. Loísmo (místo ženského rodu pro přímý předmět) je
lépe chápat nikoliv jako porušování shody v rodě, ale spíše tak, že tvar lo
(případně včetně singuláru místo plurálu) je zde bezpříznakový a lze ho
použít kdykoliv, kdy je rod ustaven již dříve nebo není potřeba rod
rozlišit; projevuje se zde také ekonomie jazyky (viz též s. 182).
Tuto bezpříznakovost maskulina dobře ilustruje následující úryvek,
kde je reference pokud jde o rod ustavena už dříve (jméno osoby),
zopakována ve formě la a pak je používán bezpříznakový tvar lo:
entraron un grupo así de muchachos a violarla… como te digo de noche, lo
han sacado, lo han violado, y lo han botado… lo violaron dos, tres
personas, pero no lo mataron
Vzhledem k bezpříznakovosti tvaru maskulina je tedy vhodnější
chápat systém klitik v cuzkánské andské španělštině jako etymologický:
rod i syntaktická funkce jsou rozlišovány, a to ve většině případů (srov.
korpus Caravedové, kde se případy loísma i leísma pohybují do 35 %),
přičemž rozdíl v rodě se může neutralizovat, pokud se použije
bezpříznakově tvar pro mužský rod (tabulka 29).
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rod
předmět
nepřímý (dativ)
přímý (akuzativ)

bezpříznakový
(mužský)

ženský
le(s)

lo(s)

la(s)

Tabulka 29: Systém klitik v cuzkánské andské španělštině

Pokud jde o porušování shody v čísle, lze ho vysvětlit také jednak
jazykovou ekonomií, jednak vlivem kečuánštiny, ve které lze plurál
předmětů 3. osoby explicitně označit pouze na příslušném lexikálním
předmětu. Nicméně porušování shody v čísle, stejně jako laísmo a loísmo
v dativu, jsou velmi řídké a budou se vyskytovat ve větší míře pouze
u bilingvních mluvčích s nižší kompetencí ve španělštině.

4.3.2. Redundance a elize klitik
Druhá stránka ohledně používání klitických zájmen v andské
španělštině se týká jejich nestandardního nadbytečného používání a jejich
elize. Oba jevy jsou zdokumentovány ve všech variantách andské
španělštiny i v některých jiných jejich variantách (viz práce uvedené na
s. 186), často v kontaktu s jinými jazyky (např. baskičtinou či mayskými
jazyky).
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Elize klitik i jejich nadbytečné používání, tj. předmět vyjádřený
dvakrát jak jmennou frází apod., tak klitikem, 71 se za určitých podmínek
vyskytují i ve standardní španělštině.
Klitika se povinně používají redundantně (pleonasticky) s lexikálním
předmětem, pokud je kontrastivní, tematický nebo rematický v pozici
před slovesem (při zdůraznění) a zároveň určený, nebo pokud je vyjádřen
přízvučným zájmenem i za slovesem:
este libro lo he leído, pero aquél no (lo he leído)
este libro lo he buscado
a ti no tengo nada que decirte
no te he visto a ti
Pokud je předmět neurčený nebo generický, vyjádřený tázacím
zájmenem, nelze ve standardní španělštině klitické zájmeno použít, stejně
tak, pokud je i určený předmět až za slovesem (s výjimkou přízvučných
zájmen):
*lo he leído este libro, pero no (*lo he leído) aquél
*lo he buscado este libro
(un) libro *lo busco
¿a quién *lo buscas?
*no _ he visto a ti
S nepřímým předmětem, i neurčeným, lze však klitika použít, i když
je předmět za slovesem; toto použití je velmi časté. Naopak s přímým
předmětem za slovesem se klitika zpravidla nepoužívají:
71

Tento jev je odlišný od (re)duplikace klitik, tj. konstrukcí, ve kterých se opakuje
dvakrát stejné klitické zájmeno (viz s. 217).
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(le) di un/el libro
?lo busco a Pedro
???lo busco el libro
*lo busco un libro
Pokud není předmět lexikálně vyjádřen, musí u přechodných sloves
být klitické zájmeno obvykle použito. Vypustit lze jen klitika, která se
vztahují ke generickým předmětům (Sánchez 2003: 50):
¿compraste pan? sí, _ compré
¿compraste el pan? *sí, _ compré
V

korpusu

cuzkánské

kečuánštiny

byla

klitika

používána

redundantně poměrně často, a to jak s předmětem před slovesem, tak za
ním:
por eso lo quería al Perú
metes la papa al horno caliente y lo derrumbas el horno
lo botaron a él
dímelo que me lo traiga la cuenta
quiero que me lo saques un mate
ábremelo la puerta de la tienda
¿lo has comprado maíz?
lavándolo el frasco, mejor se ve
su vocabulario también lo tiene que enriquecer
entonces a tu hijo lo matriculas a la escuela
V posledních dvou příkladech je předmět před slovesem, nejedná se
však o rematické (zdůrazněné) ani tematické či kontrastivní předměty.
Pozice před slovesem je typický pořádek slov v andské španělštině: jádro
výpovědi a/nebo předmět bývají někdy před slovesem, na začátku věty.
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Vypouštění klitik ve větách, kde to standardní španělština nepovoluje,
se zdá být mnohem častější než redundance klitik. V některých případech,
kdy má sloveso dva předměty, je vynechán zpravidla přímý předmět.
yo _ encontré, y _ compré y lo hice
no les enseñaron a pesar que _ saben
yo también quiero encontrar su piedrita, no lo he encontrado, los que tienen
suerte _ encuentran… los que no _ encuentran… yo no, he ido a buscar
todo el día y no _ he encontrado
¿quién le _ va a dar a sus hijos? (se lo)
cógete sombrero que te _ puede quitar
si quieres un poquito de maní, también _ mueles y le _ echas (se lo)
cuando sacó el ano, se amontonaron y _ comieron, hasta dejar huesito
y así me dijo ¿por favor, me puedes preparar patatas con bisté?
yo le _ preparé, pue (se lo)
Podle dat Palacios Alcainové (2006) pro ekvádorskou andskou
španělštinu (Otavalo a Ibarra) byla klitika vypuštěna přibližně ve 22 %
případů. Zdá se, elize klitik je častější u bilingvních mluvčích, protože
v etymologickém systému klitik (pouze monolingvní mluvčí) docházelo
k vypouštění pouze v 3,4 % případů. Jistý vliv na elizi má zřejmě
i

životnost:

v

loístickém

systému

byla

vypuštěna

pouze

klitika

s neživotným referentem. Je možné, že podobné tendence platí i pro
cuzkánskou španělštinu; kvantitativní analýza však korpus z Cuzka
teprve čeká.
Pokud jde o původ těchto jevů v andské španělštině, redundantní
používání klitik lze částečně přičíst rozšíření situací, ve kterých lze klitika
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používat i ve standardní španělštině. U obou jevů se však projevuje
výrazný vliv andských jazyků.
V kečuánštině i ajmarštině se podmět povinně značí i ve slovesném
tvaru (viz s. 111 a n., a také s. 197). Lexikální zájmeno tedy není povinné,
pokud není potřeba ho nějak zdůraznit, resp. na něj připojit některý větný
sufix. Naopak sufix osoby předmětu je ve slovesném tvaru nutný vždy,
i pokud je předmět vyjádřen lexikálně. Předmět 1. osoby má sufix - wa
(v některých dialektech funguje podobně i sufix - su pro 2. osobu),
kombinace s předmětem obsahujícím 2. osobu (s podmětem 1. nebo
3. osobou nebo kombinace podmětu 3. osoby s předmětem 1. osobou
inkluzivní) jsou kumulativní nebo poněkud nepravidelné. Předmět
3. osoba je však značený absencí sufixu osoby (resp. prázdným morfémem
- ø). Lexikální přímý předměty má pádový sufix - ta, nepřímý - man.
payqa riku-wa-n
payqa ñuqa-ta-n riku-wa-n
riku-sunki
riku-n
wasi-ta-n riku-n

on [mě] vidí
on ([mě]) vidí mně (réma)
vidí [tě]
vidí [ho]
vidí ([ho]) dům

Absence foneticky realizovaného značení předmětu 3. osoby tak
způsobuje i absenci odpovídajícího morfému ve španělštině (klitika),
i pokud není přítomný lexikální předmět. Naopak analogie s ostatními
sufixy předmětu, které mají vždy ve španělštině svůj protějšek, způsobuje
redundantní používání i s lexikálním (neklitickým) předmětem.
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Předmět lze na slovese značit pouze jednou. Pokud je sloveso
dvoupřechodné, přednost se dává vždy nepřímému předmětu; druhý
předmět je tedy na slovese neznačený:
qu-wa-n
qu-n
resp. qu-ø-n
chay wasi-ta-qa ñuqa-man-mi qu-wa-n
ñuqa-man-mi qu-wa-n

dává mi [to]
dává [mu] [to]
dává [mu] [to]
ten dům ([mi]) dává mně
dává [ho] mně

Značení jediného předmětu v kečuánštině, nepřímého, bude mít vliv
na absenci klitika pro nepřímý předmět v andské španělštině.
Pokud jde o tvar singuláru místo plurálu, vliv kečuánštiny se
projevuje jednak z toho důvodu, že pluralizace není v andských jazycích
povinný (singulár je bezpříznakový), a jedna s předmětem 3. osobou lze
jeho plurál označit pouze na lexikálním předmětu:
qu-n
qu-n-ku

dává nebo dávají [mu/jí] nebo [jim] [to]
dávají [mu/jí] nebo [jim] [to]

Naprostá většina studií o andské španělštině se shoduje, že elize nebo
redundanci klitik jsou ovlivněny kečuánštinou a/nebo ajmarštinou. Za
všechny citujme Julia Calva (1996: 539):
[…] los fenómenos analizados (neutralización de objeto en 3ª con el clítico lo, el
pleonasmo de lo en frases transitivas, la reduplicación pleonástica al modo de la
conjugación objetiva hispánica, así como la carencia de clítico en algunas
anteposiciones del objeto o la total ausencia de cualquier argumento objetual y
hasta subjetual) tiene poco que ver con la diacronía del español y mucho más
con un problema de lenguas en contacto, ya que muchos de estos fenómenos
sólo se observan entre el Sur de Colombia y el Norte de Chile, territorios hasta
los que se extendió la lengua de los incas.
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4.3.3. Zájmová a benefaktivní klitika
Velmi běžná jsou v andské španělštině zájmová klitika (zájmový
dativ apod.). Jedná se o reflexivní klitika v dativu (me, te, se, nos)
s významem „pro vlastní potěšení“ apod., např. první příklad níže „snědl
si to (s chutí)“. Toto použití se vyskytuje i ve standardní španělštině, avšak
v andské španělštině je mnohem běžnější (srov. Mendoza 1991: 115–116).
se lo comió
mareada me bailo, me canto
ya se han comido todos (= ya han comido todos)
se está jugando con el perro
estaba soñándome con carne frita
Jedná se o nepřímou transferenci z kečuánštiny, kde se reflexiv - ku
velice často používá i s tímto významem: mikhu- ku- n „snědl si to“ (nikoliv
„snědl se“).
Klitika s benefaktivní funkcí se objevují také velice často. Nejčastěji
se vyskytují v 1. osobě (me) a s imperativem (indikativ také může
označovat rozkaz):
mañana me lo calientas su sopa
me lo cuidan [a mi mamá]
la pila, ciérramelo un ratito
come nomás, cómemelo
anda, dame esto al perrito
no me vas a mirar la televisión
vémelo que todas las pilas están cerradas
ábremelo la puerta de la tienda
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Toto použití se vyskytuje i ve standardní španělštině, jeho frekvence je
však v andské španělštině mnohem běžnější. Některé typy konstrukcí jsou
také v andské španělštině nové, obzvláště pokud dativní klitické zájmeno
s benefaktivním významem nahrazuje zájmeno nepřímého předmětu:
dame esto (a alguien)
“ya viene” dímelo (= hazme el favor de decirle que ya vengo)
dímelo que me lo traiga la cuenta
[aquí dejo la comida y cuando llegue Marco] me lo das
(la comida a Marco)
házmelo tomar teicito
Opět se jedná o nepřímou transferenci z kečuánštiny, o rozšíření
frekvence formy, která už ve španělštině byla přítomná, na nové kontexty.
Tato funkce klitika odpovídá v kečuánštině benefaktivnímu sufixu - pu.
Pokud je tento sufix připojen ke slovesu, mění se jeho valence tak, že
předmět se vztahuje k osobě, která má z činnosti prospěch (či neprospěch):
ni-y
ni-wa-y
ni-pu-wa-y

řekni [mu] [to]
řekni mi [to]
řekni mi (= pro mě) [mu] [to]

V následujícím příkladu je odlišeno, v čí prospěch probíhá činnost
(nákup, který někdo pro někoho provádí) a pro koho je zakoupený
předmět určen:
cómpramelo para su profesora
Je možné, že některé další konstrukce podobného typu mají spíše
klitika s benefaktivní funkcí než s funkcí nepřímého předmětu, tj. že
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odpovídají kečuánskému benefaktivu. V nich se používá i jiný slovesný
způsob a klitika pro ostatní osoby:
¿me lo compras lechuga?
quiero que me lo saques un mate
cómprate huesito para el perro
a quemarle la biblioteca de Alejandría…
Další studium tohoto typického jevu vyžaduje podrobnější studium
korpusu.

4.4. Vypouštění, redundance a chybná použití
Většinou se jedná o případy, kdy se některá gramatická slova ve
standardní španělštině používají pouze v určitém kontextu nebo funkci,
jindy naopak chybí, případně o výběr nesprávného slova z více
s obdobnými funkcemi. O redundanci a elizi klitik viz s. 201.
Občas se objevují chyby v používání předložky A s přímým
předmětem (a případně nepřímým) předmětem. Gramatická funkce
nepřímého předmětu je ve španělštině značena vždy předložkou a. Přímý
předmět je však značen touto předložkou pouze tehdy, je-li životný
a určený, případně personifikovaný (pokud jsou však přítomné oba
předměty, může být předložka u přímého předmětu pro odstranění
dvojznačnosti vypuštěna).
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veo (*a) un perro
veo al perro, *veo el perro
veo (*a) la casa
le presenté a Pedro
presenté _ Pedro a la secretaria
la presenté a Pedro, *la presenté _ Pedro

vidím (nějakého) psa
vidím (toho) psa
vidím dům
představil jsem jí Petra
představil jsem Petra sekretářce
představil jsem ji Petrovi

Naopak kečuánština (a ajmarština) značí lexikální přímý i nepřímý
předmět vždy (s výjimkou některých subordinací), a to pádovým sufixem
- ta (přímý předmět, akuzativ) a - man (nepřímý předmět, dativ; také ilativ
(směr)).72
(huk/chay) alqu-ta-n rikuni
(huk/chay) wasi-ta-n rikuni
Pedro-ta-n secretaria-man riqsichini
Pedro-man-mi riqsichini
Pedro-ta-n riqsichini

vidím (nějakého/toho) psa
vidím (nějaký/ten) dům
představil jsem Petra sekretářce
představil jsem ji Petrovi
představil jsem jí Petra

Vypouštění nebo nesprávné používání předložky a s přímým
předmětem bylo popsáno ve většině studií o andské španělštině, většinou
v souvislosti s chybným používáním dalších předložek či spojek (např.
Mendoza 1991: 115, 129, 132; Cutts 1973:157–169; Pozzi-Escot 1973: 16–17;
Godenzzi 1986: 36; Feke 2004: 175; Kany 1969: 390–434). V korpusu
z Cuzka je vypuštění nebo nesprávné použití předložky s přímým
předmětem ojedinělé:
pero _ Marta se la llevaron a Lima
_ tu hermanito ha llevado y tú le has buscado
bájense para [que/inf] ayuden a ese carro
72

V některých dialektech a s některými slovesy má i nepřímý předmět - man.
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Je možné, že častější budou tyto chyby u bilingvních mluvčích. Výskyt
jevu souvisí s odlišností značení předmětů v kečuánštině a nejednotností
jejich značení ve španělštině.
Ostatní předložky a spojky, bývají také někdy vypouštěny nebo
používány nestandardně. Chybné používání předložek a spojek je
zmiňováno ve všech variantách andské španělštiny (výše uvedené práce,
dále např. Cerrón-Palomino 2003: 194–195; Granda 2002: 67; Pfänder 2009:
220–224).
V korpusu se ojediněle objevují spíše nestandardní předložky a spojky
než jejich vypouštění (spíše jde o určité vazby sloves):

bájense para [que/inf] ayuden a ese carro
hace dormir al Chuiquitín a su cama
con café me has invitado, ¿no?
de mi gringo lloraba
para mi vuelta está secando pan
Jev bude zřejmě častější u bilingvních mluvčích (nedostatečná znalost
španělštiny), vlivem téměř úplné absence těchto kategorií v indiánských
jazycích a funkcemi pádů částečně odlišnými od funkcí a významů
španělských předložek. Pravděpodobné je zevšeobecnění významu
některých předložek podle významu podobných pádových sufixů
v kečuánštině: a jednotně pro směr někam, en jednotně pro umístění
někde, de jednotně pro směr odněkud, z něčeho apod. a pro příčinu, con
pro doprovod aj. (srov. Pfänder 221–223). V některých konkrétních
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případech můžeme zřejmě uvažovat o sémantickém či funkčním kalku
z kečuánštiny.
Absence členů v kečuánštině také způsobuje nesprávné používání
členů v andské španělštině (Cutts 1973: 92–93; Feke 2004: 176–177;
Vaquero 1996, II: 16; Godenzzi 1986; Toscano Mateus 1953: 151; Mendoza
1991: 127–128; Merma Molina 2008: 131; Granda 2002: 67).
Členy se častěji vypouštějí po předložkách, v některých konstrukcích
a slovesných vazbách, u kolektivních jmen, ve vztažných větách, ale
i u podmětu (Cutts 1973: 92; Toscano Mateus 1953: 151), který by měl být
ve španělštině vždy aktualizovaný (determinant, vlastní jméno apod.).
V Cuzku členy vypouští 89 % mluvčích, se kterými pracovala Fekeová
(2004: 175). Zřejmě však vypouštění, alespoň u podmětu, bude častější
spíše u venkovského bilingvního obyvatelstva (Godenzzi 1986: 15).
V korpusu z výzkumu v Cuzku se objevují některé případy nesprávného
používání členů, bude však ještě potřeba provést hlubší analýzu:

[la(s)] verduras es barato
acá hay [un] trapeador (si quieres, trapea tu cuarto)
eso lo sirves con una papa
Další jev způsobený vlivem kečuánštiny je vypouštění spony:
terrible ese [es]
abusivo ese [era]
Juan (bien?) inteligente [es]
redondo sus plantitas [eran]
suficiente eso para…
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Vypuštěné sloveso bude zřejmě pouze ve 3. osobě singuláru nebo
plurálu, může však být jak v přítomném čase, tak v některém z minulých.
Spona byla v příkladech doplněna podle častého pořádku slov v andské
španělštině; ve standardní by bylo třeba změnit pořádek z přísudek —
podmět — (spona) na podmět — spona — přísudek.
Kečuánské sloveso kay „být“ se ve 3. osobě sg. nebo pl. vždy vypouští,
pokud má funkci spony, není derivované a je v prostém čase (a to i jako
pomocné sloveso ve složených časech), tj. tvary kan a kanku (nezávislé
a větné sufixy se případně připojí na jmenný přísudek). Pokud je sloveso v
jiném čase nebo je derivované, např. s progresivem - sha, pak se používá
i jako spona. Samotné tvary kan a kanku mají existenciální význam
a odpovídají španělskému slovesnému tvaru hay. Naopak španělská
sponová slovesa vypustit nelze ani v přítomném čase: es, son.
wasin chayqa
hatunmi wasiqa
kan-mi hatun wasi
wasiymi kan
wasin ka-pu-wa-n
wasin ka-rqa-n chayqa

to [je] dům
dům [je] velký
je (tu/někde) velký dům
je (existuje) můj dům (tj. mám dům)
(v můj prospěch) je dům (tj. mám dům)
to byl dům

Kečuánský vliv na vypouštění spony podporuje i fakt, že prostý čas
v kečuánštině (bez progresivu) označuje také minulé děje a ve španělštině
odpadá i spona v minulém čase. V korpusu je vypouštění spony ojedinělé.
V

andské

španělštině

objevuje

také

nadbytečné

používání

posesivních determinantů. Nejčastější případy jsou ty, ve kterých
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standardní španělština dává přednost určitému členu s posesivním
významem (me duele el estómago):
me duele mi ojito
mi estómago me ha dolido, me ha dolido mi estómago
me salió mis lágrimas
me vio mis lágrimas
yo me voy a lavar mis manos kharkas (sucias)
ahora también me voy a lavar mis pies con agua calentita
te pones tu zapato viejo
de mí se pierde mi celular
Někdy má posesivní zájmeno spíše význam „pro“; na rozdíl od
předchozího typu se jedná o nezcizitelné vlastnictví (jídlo, resp. porce jídla
určená pro někoho). Zde by standardní španělština dala zřejmě přednost
určitému členu a buď předložce para „pro“, nebo dativnímu klitiku.
mandaré su comida para Inti
mañana me lo calientas su sopa
te guardamos tu comida
Jedna konstrukce z psaného textu je obdobou posesivní vazby (su casa
de Juan; viz níže): su cerámica en Paracas Caverna.
Poslední typ nalezený v korpusu je zřejmě výsledkem zkřížení
odlišných vazeb vyjadřujících vlastnictví v kečuánštině a v andské
španělštině: kečuánština nemá sloveso s významem „mít“, andská
španělština používá tener „mít“ a pod vlivem kečuánštiny i existenciální
vazby typu je/existuje můj dům.
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tenemos bastante nuestro cuyes (televizní program)
el pata que tiene su local
Všechny tyto typy budou zřejmě ovlivněny kečuánštinou, která nemá
členy, používá posesivní sufixy (alespoň v prvním typu: ñawi- y- mi
nana- wa- shan, dosl. „moje oko mě bolí“) a vyjadřuje vlastnictví jinak než
španělština. Redundantní používání posesivních determinantů v andské
španělštině také popisují pro Cuzco Merma Molinová (2008: 128 a n.), pro
La Paz Mendoza (1991: 106–107) a obecně Escobarová (2000: 53–55).
Mezi chybná (agramatická) použití můžeme zařadit i záměny sloves
ser, estar a haber. Nezdá se totiž, že by v jejich používání odlišném od
standardní španělštiny byl nějaký systém, jedná se spíše o nahodilé chyby.
Stranou necháváme různý výběr sloves ser a estar s některými adjektivy
a substantivy, který kolísá i v různých variantách španělštiny v různých
oblastech; výzkum takových rozdílů by vyžadoval podrobnější analýzu
korpusu.
Prozatím byly nalezeny tyto případy (poslední je z lidové písně):
esto le debe ser molestándole
peleando era el Juan
en la zona donde yo vivo son ruinas que se llama…
el cotabambino ya no hay (= desapareció, se murió)
Zřejmě bude výskyt častější u bilingvních mluvčích (viz také Pfänder
2009: 239). Další analýza korpusu však může ukázat, že tyto záměny jsou
běžnější i u monolingvních mluvčích, případně že lze najít nějaké
pravidelnosti v jejich odlišném používání.
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Záměny tří španělských sloves s významem „být“ jsou způsobeny
vlivem kečuánštiny, ve které všem třem španělským slovesům odpovídá
jediné sloveso kay. V učebnicích kečuánštiny a různých metalingvistických
„radách“ se často uvádí, že slovesu ser odpovídá v kečuánštině kay
a slovesu estar odpovídá kashay. Tato ekvivalence však neplatí vždy, tvar
kashay je odvozenou, progresivní formou slovesa kay, nikoliv samostatným
slovesem, a ve významu „být někde“ nebo pro přechodné stavy vůbec
nemusí být progresivní forma použita, zvláště se zpravidla nepoužívá
v záporu. Progresiv děj aktualizuje (v jakémkoliv čase), nesouvisí přímo
s (aktuálním) stavem; progresivní forma může v určitém kontextu
odpovídat všem třem španělským slovesům.
ñuqan Pedro kani
ñuqan Pedro kashani
Punupin kamuni
Punupin kani
Punipin kashani
manan Punupi ka(-*sha)-nichu
Punupin hatun qucha kan
aqhaqa kashanraq

já jsem Petr (ser)
já jsem Petr (aktualizovaný děj)
byl jsem v Punu (estar)
jsem v Punu (dlouhodobě)
jsem v Punu (aktuálně)
nejsem v Punu
v Punu je velké jezero (haber)
čiča ještě je (haber)

Mluvčí kompetentnější ve španělštině rozdíly mezi slovesy dodržují,
což dokládá mimo jiné i častá progresivní konstrukce está habiendo „je“
(aktuálně). Používání sloves s významem vlastnictví je probráno níže.
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4.5. Duplikace

Do této skupiny nestandardních jevů můžeme zahrnout jednak
duplikace klitik a příslovce (částice) ya, a jednak opakování celých frází
nebo vět.
Ve slovesných perifrastických vazbách vazbách se někdy duplikují
klitika. Ve vazbách s infinitivem nebo gerundiem lze totiž klitická
zájmena připojit buď k těmto neurčitým tvarům, nebo umístit před
sloveso v určité formě. V andské španělštině se však také setkáváme s tím,
že jsou klitika umístěna v obou pozicích:
esto le debe ser molestándole
saberlo conservarlo
te voy a avisarte
te lo voy a contarte
té… café… vételo a tomarte
Duplikace klitik se vyskytuje i v jiných variantách andské (srov. např.
Toscano Mateus 1953: 204; Cutts 1973: 104) i obecně americké (hovorové)
španělštiny (např. v Mexiku). Je možné, že v omezené míře se na tomto
jevu podílí také kečuánština, ve které lze předmět vyjádřit slovesným
sufixem a zároveň lexikálním předmětem. Tento jev je zároveň odlišný od
redundantního používání klitik (viz s. 201).
Také se někdy duplikuje příslovce ya „už“. Tato duplikace se týká
pouze základního významu tohoto příslovce a byla popsána i v jiných
studiích o andské španělštině (Feke 2004: 179–180; Calvo 1996: 534–535;
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Cutts 1973: 137, 147; Kany 1969: 389; Domínguez 1990: 64). V datech
Fekeové se duplikace ya vyskytuje u třetiny mluvčích z Puna.
ya fue ya
ya no ya
ya no hablan ya
ya nadie va a querer hablar ya
ya se está desapareciendo total ya
ya te lo he desmuelado ya
ya no querían pertenecer ya a Purimasi, sino al Cuzco
Zdá se, že nejčastěji je ya na začátku věty a pak znovu za slovesem, na
konci věty. Pokud není na začátku věty, předchází mu většinou téma nebo
nějaký spojovací výraz:
la gente moderna ya no tiene ya
… que ya no te puedes comunicar ya
o sea ya tienes conocimiento ya
Duplikace ya se vyskytuje i v jiných variantách španělštiny (Kany
1969: 389), v andské španělštině však bude dvojí výskyt zřejmě ovlivněn
kečuánštinou. Významy tohoto příslovce má v kečuánštině nezávislý sufix
- ña. Zároveň existuje samostatná částice ña, kterou lze, vedle sufixu,
použít pro zdůraznění. Tato částice také bývá nejčastěji na začátku věty,
v pozici rématu (a s některým evidenciálním sufixem):
ña-n rimashan-ña

už mluví

Také lze sufix použít dvakrát, pokud je na začátku věty slovo, které na
sebe sufix - ña přetahuje (např. záporka mana). Znovu se pak tento sufix
připojuje ke slovesu:
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mana-ña-n riman-ña-chu

už nemluví

V hovorové řeči se někdy opakují celé fráze nebo věty, často poněkud
přeformulované, se změněným pořádkem slov:
mi estómago me ha dolido, me ha dolido mi estómago
¿frío ha hecho? – ¿qué? – ¿ha hecho frío?
consumen bastante maíz y la papa…
que lo convierten en chuños, en chuño lo convierten
Tento jev je dán jednak charakterem hovorové řeči (opakování podporuje zajištění komunikativní funkce jazyka), jednak pragmatickými
důvody (např. v posledním příkladě se zdá, že věta byla přeformulována
s použitím andského pořádku slov (réma na začátku), které zřejmě mluvčí
připadal vhodnější pro zdůraznění rématu). V některých případech se
jedná pravděpodobně o opravu mluvčího, který si uvědomuje, že
standardní španělština má jiný pořádek slov než andská španělština
(pozice rématu ve větě). Odlišná pozice některých příslovcí (částic) v obou
variantách španělštiny možná také způsobila opakování slovesa v první
části následujícího příkladu:
idiotita era también era la profesora, pero era buena profesora
Podobnou duplikaci frází a slov u bilingvních mluvčích s nižším
vzděláním ve středním Peru (Huallaga) zmiňuje též Domínguez (1990: 58,
66).

219

Andská španělština

4.6. Slovesa

Slovesný systém se v andské španělštině zřejmě z velké části
restrukturoval, většina časů má odlišnou funkci než ve standardní
španělštině, místo subjunktivu se někdy používá kondicionál nebo
indikativ. Některé tvary také mohou mít více funkcí. Není však zcela jisté,
zda se určité časy a způsoby používají v nové funkci téměř vždy, nebo
jestli stále zůstává zachován původní význam (zde je výzkum značně
znesnadněný pravděpodobnou alternací kódu, kdy mluvčí mohou střídat
andskou a standardní španělštinu).

4.6.1. Slovesné způsoby
V andské španělštině indikativ a kondicionál rozšířily své funkce na
úkor subjunktivu, který v kečuánštině a aymarštině chybí. Velmi málo
často se v korpusu vyskytují složené neindikativní tvary: složený
kondicionál a subjunktivy perfekta a pluskvamperfekta (ani futura) (srov.
Mendoza 1991: 86–87). Subjunktivy bývají nahrazovány prézentními,
případně imperfektními tvary, nebo indikativem.
Indikativ místo subjunktivu je zřejmě nejčastější záměna v andské
španělštině (srov. Mendoza 1991: 144; Feke 2004: 183–184).
note han dicho que escribes
imagínate si todos vendrán a aprender quechua, sería maravilloso
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para que yo le voy a dar
le he aumentado más agua para que sigue hirviendo
tres horas he esperado para que me atienden
no puedo decir que la gente de la selva lo tiene
entonces a los dos hermanos los mandan los papás a que van a pastear
lo aderezas rico pa que te sale rico
antes de que se lo compre Pukllasunchis, era…
para que pueden bailar “retachos”
[lo] invitamos al micrófono para que puede saludar a toda la familia
aquireña
(Poslední příklady byly zachyceny v Limě na lidové oslavě; úroveň
znalosti španělštiny a bilingvnost mluvčího není známa.)
Další častou záměnou je kondicionál místo subjunktivu (srov. Calvo
2001: 118; Kany 1969: 197–198; Mendoza 1991: 137), který se objevuje
v předvětí podmínkových vět, které vyjadřují možnou (hypotetickou,
příp. též nereálnou) podmínku, stejně jako v kečuánštině.
¿y si se les enseñaría en castellano?
si habría más periódicos, más programas […] en nuestra lengua, seguro que
hablaría más gente
Vyskytují se i záměny indikativu prézentu nebo futura za imperativ.
Různé formy vyjadřování rozkazů v ekvádorské andské španělštině, jejich
původ i funkce popsala Haboudová (1998). Tyto změny souvisí jednak
s homonymními tvary v kečuánštině pro prostý a budoucí čas
s podmětem 2. osobou, jednak možností použít prostý čas místo
imperativu pro vyjádření mírnějšího rozkazu. Futurum pro rozkaz se
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vyskytuje i ve standardní španělštině, na rozdíl od andské je však zde
důraznější (Haboudová 1998).
¡llevas!
tomando tu desayuno te vas
me lo cuidan [a mi mamá]
me lo das
no me vas a mirar la televisión
mañana me lo calientas su sopa
Podrobnější analýza korpusu snad umožní zjistit více o používání
způsobů v cuzkánské andské španělštině.

4.6.2. Slovesné časy
Zvláštnosti andské španělštiny se projevují zřejmě nejvíce právě
v používání slovesných časů. Zachována zůstala zřejmě pouze funkce
perifrastického futura, imperfekta, a částečně prézentu. Syntetické
futurum se zřejmě zřídkakdy používá pro budoucí děje, a jeho funkce
vyjadřovat

epistemickou

modalitu

se

posunula

k

evidencialitě

(o používání slovesných forem pro vyjadřování modality a evidenciality
níže). Aktuálně probíhající děje (a zřejmě i stavy) se často vyjadřují
perifrází estar + gerundium, naopak prézens lze použít i pro ukončené děje
(zvláště je-li ve větě přítomné nějaké příslovce času). Pluskvamperfektum
nabylo evidenciální a mirativní funkce (otázkou je, je-li stále ještě relativně
běžné pro předčasnost v minulosti). Préteritum (vedle prézentu) stále
označuje minulé děje (otázkou zůstává, je-li vzhledem k evidencialitě
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neutrální, nebo zda ho lze použít pouze pro přímou evidencialitu).
Perfektum (složené) se také používá odlišně od standardní španělštiny,
možná také nabylo evidenciální funkci. Pokud jde o imperfektum, jeho
funkce zůstala pravděpodobně zachována, je však možné, že je někdy
používáno nesprávně místo jiného minulého času nebo obráceně.
Gerundium se dále používá pro zkracování různých příslovečných vět,
často s významem předčasnosti (místo složeného gerundia). Pasivum se
zřejmě vyskytuje zřídka, bývá nahrazováno jinými konstrukcemi (viz též
kalky níže). Všechny tyto jevy souvisí s funkcí různých slovesných tvarů
v kečuánštině (i aymarštině). Neexistence subjunktivu v kečuánštině také
zřejmě způsobuje jeho nahrazování indikativem (viz výše) a jeho použití,
sice správné, ale ve špatném čase.
Funkce slovesných časů, které se týkají evidenciality, jsou popsané od
strany 228 dále.
Používání slovesných časů popisované níže v této části byly hojně
popsány v andinistické literatuře (mj. Pfänder 2009: 209–250; Mendoza
1991; Feke 2004; Cutts 1973; Lee 2000; Toscano Mateus 1953 Kany 1969).
Perfektum a préteritum se v andské španělštině používají jinak než
v evropské španělštině. Zřejmě zde není relevantní časový vztah
k přítomnosti (to je obdobné jako v některých jiných variantách
španělštiny), ale navíc z některých použití perfekta lze soudit, že
perfektum mívá evidenciální význam (v Ekvádoru se perfektum používá
s evidenciální a mirativní funkcí, ty však v jihoperuánské španělštině má
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především pluskvamperfektum). Používáním složeného perfekta v Limě
se např. zabývala Margarita Jara (2011; viz též Mendoza 1991: 141).
se han ido tomando su jugo (vyprávění z dávné minulosti)
¿el jueves ha venido?
¿se fue? ¿le han hecho aburrir?
[no voy a comerlo porque] me ha dolido ayer
me agripé; no sé por qué pero ya me he agripado
Fekeová (2004: 187) uvádí, že její informátoři používali pro minulé
děje perfektum v 67 % případů, imperfektum v 61 % a préteritum v 36 %
případů. Také Godenzzi (1986: 334) uvádí, že v Punu je častější perfektum;
préteritum je častější u osob, které strávily delší čas ve větším městě.
Jak bylo uvedeno výše, přítomný čas se v obou indiánských jazycích
používá i pro minulé děje (naopak minulý čas je zřejmě příznakový). Také
v andské španělštině se často setkáváme s prézentem použitým pro
minulé (ukončené) děje (nikoliv jako historický prézens), obzvláště
s některými příslovci (mj. Cutts 1973: 111; Lee 2000: 104–107; Kany 1969:
193). Vliv může mít také to, zda je sloveso perfektivní či durativní. Zde by
kvantitativní analýza ukázala, jak je tento jev častý a jestli mají nějaký vliv
příslovce času nebo časové věty či typ slovesa na toto použití prézentu,
příp. v širším měřítku, zda po ustavení časového rámce nějakým minulým
časem je častěji používán tento “bezpříznakový” prézens.
hace rato vemos que salía
Brígida todavía no viene
su teléfono no lo estoy sacando (= no lo he…)
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ya no sé ni que hago (vyprávění v minulosti)
usted es la chica más hermosa que conozco en mi vida (pořad v televizi)
Vzhledem k tomu, že se přítomný čas v obou indiánských jazycích
používá i pro ukončené děje, mají aktuální (probíhající, ne však záporné)
děje obvykle progresivní sufix. Toto zřejmě souvisí s mnohem častějším
používáním progresivních tvarů v andské španělštině: estar + gerundium
pro aktuální děje. Analýza korpusu by měla umožnit zjištění preferencí
prostého či progresivního prézentu pro aktuální děje (příp. i v jiných
časech), zda se používá i v záporných větách. Zde bude výhodné
rozlišovat dynamická a stavová slovesa, příp. též durativní a perfektivní.
U tvarů prézentu anotovat, má-li habituální/gnómický či progresivní
význam. Pro neaktuální děje by se progresivum nemělo vyskytovat.
estaba queriendo ir
no está pudiendo pasar
ya está queriendo decidir
frío está haciendo
está haciendo calor
acá estaba habiendo un gorro

Gerundium se v andské španělštině používá velice často místo
vedlejších vět, má však obvykle význam předčasnosti (ten by měl být
u gerundia v andské španělštině bezpříznakový (Haboud 1998)), tj. jako
složené gerundium ve standardní španělštině (to se však v Andách zřejmě
nepoužívá). Jedná se o transferenci z kečuánštiny, která má adverbiální
subordinátor (pro různé adverbiální funkce: časové, podmínkové,
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přípustkové i jiné), který bývá identifikován se španělským gerundiem.
Jeho obvyklý časový význam je však předčasnost (pro současnost lze
přidat progresivní sufix, v některých dialektech jiný subordinátor, nebo
vyjádřit jinak). Zde bude vhodné rozlišit jednak význam předčasnosti
a současnosti, jednak různé významy (časový, podmínkový aj.), a zjistit
vzájemné souvislosti. Důležitá by mohla být také pozice gerundia
vzhledem ke slovesu (u bilingvních mluvčích je častější antepozice).
V následujících příkladech má gerundium použité pro subordinaci
perfektivní (předčasný) význam:
tomando tu desayuno te vas
se han ido tomando su jugo
después del almuerzo te vas, almorzando ya
¿qué hace que anda cerrando la tienda! (nečekaně zavřel a odešel)
cuando me fui a Cuzco terminando el colegio
se han ido dejando sus frazadas
lavándolo el frasco, mejor se ve
vienen comiendo de su casa
tomando café recién despierta
ya vengo tomando porque (ella) ya me ha hecho probar vino
haciendo hervir, se le adorna
El hombre rico, llevando cientos de vasijas de chicha, invitó una y otra vez a
todos los presentes. (Rosas 2005: 38–39)
Významy a funkcemi gerundia se mj. také zabývala podrobně Merma
Molinová (2008: 211–250), Lipski (2013) a Pfänder (2009: 139–147),
v subordinacích s významem předčasnosti Haboudová (1998 a 2005).
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4.6.3. Porušování časové souslednosti
Jak už bylo zmíněno, v andské španělštině bývá někdy porušována
časová souslednost (Mendoza 1991: 148; Pfänder 2008: 231). Nezvyklé
používání časů se mnohdy objevuje také v jiné souvislosti než s časovou
sousledností, navíc jedna z konstrukcí, kde se časová souslednost
vyskytuje, nepřímá řeč, je často nahrazována přímou řečí.
había mate, yo le he dicho “toma”, y no me hace caso
hace rato vemos [que?] salía
antes de que se lo compre Pukllasunchis, era…
entonces el padre se queja de su hermano mayor que se había ido que él le ha
dejado con todo aislado
entonces, sabes que piden que les traducen en otros idiomas
yo también quiero encontrar su piedrita, no lo he encontrado, los que tienen
suerte encuentran, se van lejos con mucha suerte… los que no
encuentran… he ido a buscar todo el día y no he encontrado
ahora en este tiempo, generalmente esa cueva lo utilizan para como un
salón, como un alojamiento ¿no?
paraditos todos, claro, porque si lo pones echado lo de encima se ha cocinado
y lo adentro no se cocina, pura masa está
Porušování

souslednosti

časů

je

důsledkem

transference

z kečuánštiny a ajmarštiny, které jednak mají prostý čas v opozici
k budoucímu (lze ho použít pro minulé děje), jednak používají
subordinace, které fungují jinak než ve španělštině, a jednak nemají
způsob odpovídající španělskému subjunktivu.
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4.7. Evidencialita a evidenciální strategie

Evidencialita andských jazyků našla své místo i v andské španělštině.
Vyjadřování evidenciality (zdroje informace) je pro mluvčí těchto jazyků
velmi důležité, některé španělské formy proto změnily svou funkci, aby
bylo možné zdroj informace vyjadřovat i ve španělštině nejen lexikálními
způsoby.
Vzhledem k

tomu,

že

evidencialita

je

gramatická

kategorie

v evropských jazycích neobvyklá a že nepřímo souvisí s nám bližší
epistemickou modalitou, bude pojednán nejprve vztah těchto kategorií
a teoretický rámec této části. Po zopakování a shrnutí evidenciality
v andských jazycích přejdeme k vyjadřování evidenciality v andské
španělštině.

4.7.1. Evidencialita: teoretický rámec
Evidencialita je gramatická kategorie, jejíž primární význam je zdroj
informace

(Aikhenvald

2004:

3).

Mluvčí

jazyků

s

gramatickou

evidencialitou musí používat jisté gramatické prostředky, kterými
explicitně značí typ zdroje informace („evidence“). Zdroj informace může
být různého typu: vizuální nebo sensoriální (oba typy společně nazývány
přímá evidence nebo evidence z první ruky), inferenční (inferenciální),
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asumptivní,73 reportativní (reportovaná, z druhé ruky) nebo citační
(citativní, v angl. quotative; srov. Aikhenvald 2004: 634).
Podle Hengevelda (2004) je evidencialita druh modality: modalita
spojená se zdrojem informace obsažené ve větě. Nicméně Aikhenvaldová
ve své monografii (2004: 7 a passim), stejně tak jako jiní autoři (např. de
Haan 1999) se začleněním evidenciality do modality nesouhlasí. Modalita
vyjadřuje postoj mluvčího k tomu, co říká, zatímco evidencialita vyjadřuje,
na jakém typu poznání se zakládá výpověď mluvčího; nejde o hodnocení
některé části výpovědi, ale pouze o vyjádření zdroje informace obsažené
ve výpovědi .
Vedle toho bývá evidencialita také často zaměňována s epistemickou
modalitou (více viz Aikhenvald 2004: 5–8). Pravdivost informace z druhé
ruky (reportované) nebo inferenční (usouzené) může být považována za
méně pravděpodobnou či méně jistou, naopak informace označená jako
vizuálně získaná (mluvčí byl ději přítomný a viděl ho) může být
považována za pravdivou. Typ evidence (zdroje informace) však přímo
nesouvisí s pravděpodobností, pravdivostí či důvěryhodností informace.
Jinak řečeno, některé evidenciální markery v některém jazyce mohou mít
evidenciální

rozšíření,

ale

v

jiných

jazycích

jsou

evidencialita

a epistemická modalita odlišné kategorie, vyjadřované odlišnými
gramatickými prostředky.

73

Inference (úsudek) je založená na dedukci, odvozování na základě viditelné evidence,
zatímco asumpce (domněnka, předpoklad) na nějaké úvaze založené na všeobecných
vědomostech či zdravém „selském“ rozumu.
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K chybám při řazení určitých forem k těmto kategoriím přispává také
to, že většina evropských jazyků nemá gramatickou evidencialitu, a pro
překlad evidenciálních významů se mnohdy používají tvary, jejichž funkce
je modální. Totéž platí i obráceně: některé typy modality mohou mít
evidenciální interpretaci (rozšíření). Jejich hlavní funkcí je však značit
některý typ epistemické modality.
Je třeba tedy oddělit epistemickou modalitu a evidencialitu jako dvě
odlišné kategorie. Epistemická realita se vztahuje k tomu, jak skutečná,
jistá nebo pravděpodobná je informace: mluvčí hodnotí reálnost,
pravdivost (a tudíž důvěryhodnost) informace. Evidencialita se vztahuje
k tomu, jak byla informace získána: mluvčí vyjadřuje zdroj informace.
Podle Aikhenvaldové

(2004:

4)

pravdivost

výpovědi

v

jazycích

s gramatickou evidencialitou není evidenciálním markerem (evidenciálem) obvykle ovlivněna. To však nevylučuje možnost, aby evidenciály
v některých jazycích měly také epistemická rozšíření.
Všechny

jazyky

mají

jazykové

prostředky

pro

vyjadřování

evidenciálních významů, ale jen čtvrtina jazyků světa má gramatickou
evidencialitu (Aikhenvald 2004: 1). Většina jazyků s evidencialitou se
nachází v Americe a v Asii, např. kečuánština, turečtina nebo kavkazské
jazyky; z evropských jazyků mají evidencialitu např. některé balkánské
jazyky, estonština nebo litevština.
Jazyk má gramatickou evidencialitu, pokud se v něm vyskytují
gramatické prostředky pro vyjadřování evidenciálních významů. Tyto
prostředky mohou být různých druhů (afixy, klitika, částice aj.), aby však
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mohly být považovány za evidenciály (gramatické markery evidenciality),
evidenciální význam tohoto prostředku musí být jeho primárním,
bezpříznakovým významem (Aikhenvald 2004: 3). Jazyky s gramatickou
evidencialitou se liší v používaných gramatických prostředcích, v počtu
typů evidenciality a v jejich rozložení v evidenciálních systémech.
Evidenciály mohou tvořit jedno paradigma, nebo mohou být rozděleny do
více subsystémů; také mohou být sloučeny s jinou gramatickou kategorií
(např. s časem).
Jiné gramatické kategorie, jejichž primární funkce není evidenciální,
mohou získávat evidenciální významy. Často se jedná o některé
neindikativní způsoby, slovesné časy, trpný rod nebo gramatické
prostředky

pro

vyjadřování

různých

typů

modality.

Používání

neevidenciální kategorie pro označení zdroje informace je evidenciální
strategie a toto rozšíření její funkce nebo významu je evidenciální
rozšíření, podle terminologie Aikhenvaldové (2004: 11, 392). Jednou
z evidenciálních strategií, které existují ve všech jazycích, je podle
Aikhenvaldové (2004: 132, 145) přímá řeč.
Kromě evidenciálních strategií mají jazyky také lexikální prostředky
s evidenciálním významem. Bývají to příslovce, příslovečné výrazy nebo
modální částice (prý, nejspíš, jak (je) vidno), určitá slovesa (zdá se, domnívám
se, viděl/slyšel/cítil jsem, řekl že, aj.) nebo jiné výrazy (podle X). V jazycích
s gramatickou evidencialitou mohou sloužit jako lexikální zesílení pro
určitý typ evidence. Na druhou stranu se některé částice a adverbiální
výrazy mohou gramatikalizovat, tj. ztratit svůj lexikální význam a nabýt
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gramatickou funkci (srov. např. české prý, pocházející ze slovesa pravit,
resp. říci: prej „řekl“).74
Používání

gramatických

evidenciálů

bývá

povinné, 75

i

když

v některých jazycích může být evidenciál za určitých podmínek, v jistých
časech či způsobech apod. vypuštěn. Pokud mluvčí nepoužije některý
z evidenciálů, věta může být agramatická nebo přinejmenším mluvčí či
informace nedůvěryhodná (srov. Aikhenvald 2004: 6, 9–10; Hardman 2001:
17; Weber 1989: 420).
Ačkoliv někteří lingvisté používají termín evidencialita v širším
významu,

pro

jakýkoliv

jazykový

prostředek,

který

má

nějaký

evidenciální význam, v této práci je za „evidencialitu“ považována,
v

souladu

s

Aikhenvaldovou,

pouze

gramatická

evidencialita,

vyjadřovaná pomocí „evidenciálů“, tj. gramatických markerů, jejichž
primární funkce je značit zdroj informace („evidenci“). Evidenciální
použití jiných gramatických kategorií („evidenciální rozšíření“ těchto
kategorií)

budou

nazývány

„evidenciální

strategie“.

V

případě

negramatických (lexikálních) prostředků budeme mluvit jen o jejich
„evidenciálních významech“ nebo o jejich možnosti vyjadřovat nějaký
druh evidence.
74

75

Pro podrobnější informace o evidencialitě jako gramatické kategorii, viz úvodní
kapitola v monografii Aikhenvaldové (2004: 1–19) a práce tam zmíněné;
o evidenciálních strategiích, viz čtvrtá kapitola (105–151). Shrnutí jiných klasifikací
evidenciálních významů lze najít ve Wachtmeisterovi Bermúdezovi (2005).
„In languages with grammatical evidentiality, marking how one knows something is
a must.“ (Aikhenvald 2004: 6). Jsou však jazyky, v nichž se gramatické evidenciály
používají podle diskurzívních potřeb; u evropských jazyků je tomu tak například
v baskičtině nebo litevštině (A. Aikhenvaldová, osobní sdělení, leden 2013).
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Je třeba zde zmínit ještě jednu gramatickou kategorii, a tou je
mirativita. Mirativita slouží k označení nové a nečekané informace
a souvisejícího překvapení. V některých jazycích představuje nezávislou
gramatickou kategorii, v jiných se mirativní výraz vyjadřují jinak.
V češtině či španělštině mohou mít mirativní významy některé emfatické
výpovědi, jako zvolací věty, někdy doprovázené jistými částicemi,
citoslovci či jinými lexikálními prostředky: Ta zkouška je už zítra!, Tak ona
je vdaná!, Tolik peněz!, To jsem nevěděl, že kečuánsky mluví tolik lidí…
Některé evidenciály (nebo evidenciální strategie) mohou mít také
mirativní rozšíření,76 což je také případ kečuánštiny a andské španělštiny.

4.7.2. Evidencialita v kečuánštině
Kečuánština má dva evidenciální subsystémy: jeden obecný a druhý
vázaný na slovesnou flexi (dva minulé časy); a také důležitou evidenciální
strategii pro značení reportativní evidenciality (citativ).

evidence
přímá
reportativní
inferenciální

sufix
-mi/-n
-si/-s
-chá

Tabulka 30: Evidenciální sufixy v cuzkánské kečuánštině

76

Viz Aikhenvaldová (2004: 8, 195–215) pro podrobnosti o mirativních rozšířeních
a o vztahu mezi mirativitou a evidencialitou.
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Primární evidenciální systém má tři hodnoty, které se realizují ve
formě větných sufixů (viz tabulka 30 a popis na s. 153). Tyto sufixy se
připojují k řídícímu členu rematického syntagmatu, mají tedy dvojí funkci:
značení zdroje informace a značení jádra výpovědi (rématu). Ve větě může
být jen jeden z těchto evidenciálních sufixů a jeho použití je povinné,77
takže v každé výpovědi se značí jednoznačně jeden ze tří typů zdroje
informace.
Pokud se na otázku jako Kde je to maso? nebo Kdo snědl to maso? odpoví
Sežral ho můj pes, v kečuánštině může mít odpověď tři formy podle typu
zdroje informace, kterou mluvčí má:
Alquy-mi mikhurapun.
Sežral ho můj pes.
(mluvčí viděl psa, jak bere maso ze stolu a žere ho)
Alquy-si mikhurapun.
(Prý) ho sežral můj pes.
(mluvčí tuto informaci získal od jiné osoby)
Alquy-chá mikhurapun.
(Nejspíš) ho sežral můj pes.
(mluvčí usuzuje, že tomu tak bylo, např. proto,
že pes si olizuje čenich a na stole jsou psí stopy)
Informace z druhé ruky (reportovaná) se často vyjadřuje také ve
formě citativu. Jedná se o víceméně doslovnou citaci toho, co někdo řekl,
obvykle doprovázenou subordinovanou formou slovesa niy „říci“, nispa
„říkaje/říkajíc(e)“, a následovanou týmž slovesem v určitém tvaru (příp.
jiným jako „ptát se“, „volat“ aj.). Autor citace může být vyjádřen jako
77

Zdá se však, že kromě odpovědí na otázky někteří mluvčí nepoužívají sufix přímé
evidenciality (nebo jiný typ, pokud je zdroj informace ustaven již dříve) ve všech
větách; takto je tomu častěji v některých dialektech, např. v Bolívii. V cuzkánském
dialektu se sufix neobjevuje ve zjišťovacích otázkách (vylučuje se s interogativem
- chu).
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podmět věty (obvykle se sufixem tématu - qa) a tvar nispa má obvykle
připojený některý z evidenciálních sufixů:
(autor)- qa + „citace“ + nispa- n nin
Nejvýraznější rozdíl mezi citativem a evidenciálním sufixem - si
spočívá v tom, že citativní konstrukce umožňuje mluvčímu explicitně
vyjádřit, od koho informaci získal. Jiný způsob, jak odpovědět na výše
uvedenou otázku, je tedy tento:
Maríaqa „alquykin mikhurapun“ nispan nin.
Marie řekla: „sežral ho tvůj pes“ (říkajíc).
= Marie řekla, že ho sežral můj pes.
Použití citativu nemá vliv na výběr evidenciálního sufixu, jako
v citaci, tak v hlavní větě. Sloveso v hlavní větě může být také v jiné osobě
nebo v jiném čase, také je možné hlavní sloveso vypustit a zůstává pouze
nispa s evidenciálním sufixem.78 Citativ je velmi častý ve vyprávěních
(nispas (nin) nebo v některém z časů nispas nirqan/nisqa).
Tato konstrukce odpovídá přímé řeči v jiných jazycích a nahrazuje
nepřímou řeč (ta v kečuánštině téměř neexistuje). Jedná se však o velice
častou strategii pro vyjadřování reportativní evidenciality, která navíc
může odpovídat i našim předmětným větám s jinými slovesy než „říci“,
např. „myslet“, „chtít“, „zamýšlet“, „věřit“, „navrhnout“, „žádat“,
„zakázat“ apod. (Hardman 2001: 321).
78

V některých kečuánských dialektech je běžnější forma citativu pouze s hlavním
slovesem, bez nis(h)pa; v cuzkánském dialektu se dává přednost formě s nispa.
V Ekvádoru citativ téměř úplně nahradil reportativní evidenciál - shi (totéž platí
o ajmarštině).
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Další kečuánský evidenciální subsystém se realizuje pouze ve
slovesné flexi. Prostý (přítomný) čas, formálně neznačený, se používá také
pro minulé děje. Pokud je třeba minulost označit explicitně, je třeba
rozlišovat prožitý a neprožitý minulý čas. Prožitý minulý čas se používá
pro děje, u kterých byl mluvčí přímým svědkem a ve stavu schopném
vnímání (přímá evidencialita). Neprožitý minulý čas, zde nazývaný
evidenciální, se používá pro děje, o nichž se mluvčí dozvěděl nepřímo
nebo při kterých nebyl schopný rozumného smyslového vnímání (např.
v opilosti, ve snu, v dětství; nepřímá evidencialita). Oba časy se mohou ve
větě objevit spolu s některým evidenciálním sufixem. Tvoří se přidáním
příslušného sufixu k tvarům prostého času, před sufix osoby79 (tvary jsou
uvedeny v tabulce 31).

evidence
přímá
nepřímá

čas
prožitý
neprožitý

sufix
-rqa (-ra)
-sqa

Tabulka 31: Prožitý a neprožitý minulý čas v cuzkánské kečuánštině

Následující příklady ukazují nejčastější významy, ve kterých se
neprožitý

79

(evidenciální)

čas

používá

v

cuzkánské

kečuánštině.

Evidenciální (neprožitý) čas je původně složený z příčestí - s(h)qa a vyčasovaného
pomocného slovesa, které však ve 3. osobě odpadá; proto se v některých dialektech
ve 3. osobě nepřipojuje ani sufix podmětu - n. Názvy prožitý a neprožitý minulý čas
(pasado experimentado/no-experimentado) jsou běžné v některých popisech kečuánštiny
nebo ajmarštiny. Hardmanová je nazývá blízký a vzdálený minulý čas (obecně mluví
o prožitých a neprožitých časech), neprožitý (evidenciální) čas je také nazýván
narativní nebo předminulý; viz popis časů v andských jazycích, s. 119.

236

Evidencialita a evidenciální strategie
Evidenciální čas v posledním příkladě je použit v mirativním rozšíření; lze
ho přeložit přítomným časem.

Vyprávění:
Chay- si chay p’asñaqa uña ukukuchata wachakamu- sqa.
Tak ta dívka (prý) porodila medvídě.
Dětství, opilost, sny:
Machasqa- s imaymanata rimayu- sqa- ni.
Opilý jsem mluvil o všem možném.
Informace získané nepřímo:
Misaqa mana- s ka- sqa- chu. (= Misaqa mana- s ka- rqa- n- chu.80)
Mše (prý) nebyla.
Děje, které mluvčí neměl pod kontrolou:
puñuru- sqa
usnul (nechtěně, únavou)
srov. puñuru- (rqa)- n
usnul (konečně)
Nečekané nebo překvapivé děje či stavy:
Rupha- n kay caféqa ka- sqa! To kafe je (ale) horké!
Rupha- má ka- sqa!
Je horké! (- má: emfatická forma - mi)
S prožitým minulým časem lze použít kterýkoliv ze tří evidenciálních
sufixů. Zdá se však, že evidenciální čas - sqa se vylučuje s inferenciálním
evidenciálem - chá,81 kromě reportativního sufixu se může připojit přímý
evidenciál:
Mankay- mi p’akirapu- sqa.
Praskl mi hrnec.
(mluvčí vidí prasklý hrnec, neviděl však, jak prasklina vznikla)
Skutečnost, že se v jedné větě značí evidencialita dvakrát, jednou
pomocí evidenciálního sufixu a znova pomocí slovesného času, obzvláště
80
81

Zdá se, že u informace z druhé ruky není rozdíl mezi oběma časy (konzultace
s rodilou mluvčí).
Konzultováno s rodilou mluvčí; viz také Fallerová (2003: 25).
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pokud se kombinuje přímá evidencialita s nepřímou, je poněkud
překvapivá. Ačkoliv v naprosté většině prací o kečuánštině a ajmarštině je
rozdíl mezi oběma časy definován ve smyslu evidenciality, 82 je dost dobře
možné, že hlavní význam neprožitého (evidenciálního) času - sqa není
evidenciální (pro nepřímou evidencialitu). Podle Martiny Fallerové (2003:
29) je hlavní funkcí neprožitého času značit prostorovou vzdálenost mezi
událostí (e) a mluvčím v okamžiku události, a evidenciální významy jsou
tudíž pouze interpretací vyplývající z této funkce:
[…] I analyze -sqa as a past tense marker which also specifies the spatial location
of e in relation to the speaker such that e is outside the speaker’s perceptual
field. No reference is made to the type of source of information by which the
speaker acquired the proposition p describing e. Nevertheless, the fact that -sqa
locates e outside the perceptual field gives rise to the necessary inference that
the speaker has indirect evidence for p. It is important to note, however, that
this inference is not part of the meaning encoded by -sqa.

Prozatím necháme tuto otázku otevřenou; důležité zde je, že
neprožitý (evidenciální) čas v kečuánštině (a ajmarštině) má schopnost
vyjadřovat, přímo či nepřímo, evidenciální významy.
Evidenciální systém ajmarštiny je poněkud odlišný, značení zdroje
informace je však velmi důležité i pro mluvčí ajmarštiny (srov. Hardman
2001: 17). Jeden subsystém je tvořen dvěma minulými časy, které se
používají obdobně jako v kečuánštině. Další subsystém je také součástí
slovesné

flexe:

inferenciální

evidencialita

je

vyjadřována

tzv.

nezúčastněnými časy (tiempos del no- involucrador), jejichž znakem je sufix
82

Nejvýslovněji to říká Hardmanová (2001: 143–147), která v ajmarštině rozlišuje časy
osobního poznání a časy neosobního poznání.
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- chi (- s před souhláskou), asumptivní evidencialitu vyjadřují časy
inferenciálu - pacha.83 Z větných sufixů - wa značí přímou evidencialitu a
- chim nebo - chix se používají s některými významy nezúčastněných časů.
Reportativní evidencialita je značena pouze pomocí citativu ((autor- xa)
„X“ sasa- w(a) si / sas si- wa „říkaje řekl“ nebo jen si- w(a) „řekl“), protože
protože protoajmarský reportativ *- mna zastaral a nepoužívá se.

4.7.3. Dice (que), diciendo
Dice, dice que, diciendo, diciendo dice, podobně jako ha dicho que, me dijo
que a podobné formy přítomné i ve standardní španělštině, se v andské
španělštině objevují velice často. Jejich častý výskyt je bezpochyby
způsobem potřebou mluvčích značit explicitně zdroj informace, v tomto
případě reportované.
Tvary typické v andské španělštině jsou dvojího typu. První typ je
sloveso decir „říci“ ve 3. osobě singuláru: dice „říká“. Tato forma je
neosobní, tj. sloveso nemá žádný konkrétní podmět.
Se ha perdido dice.
Sí, en roca dice se ha vuelto p[ue]s.
Allí dice pregunta: ¿pero dónde puede ser Tayanca?
–Dice había una tayanca siempre allí dice, allá… –Sería una planta, ¿no? –
Sí, tayanca dice era una planta.

83

Inferenciál v ajmarštině vyjadřuje asumptivní evidencialitu (domněnku na základě
nějakého uvažování), a ne inferenciální (úsudek na základě nějaké evidence). Pro
formy a významy ajmarských slovesných tvarů viz Hardmanová (2001: 143–171).
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Funkce slova dice v uvedených příkladech je značit zdroj informace
jako reportovanou (z druhé ruky); (příznakový) překlad první věty do
standardní španělštiny by byl dicen que se ha perdido nebo alguien (me) ha
dicho que se ha perdido, případně se dice que se ha perdido (v češtině může být
„prý se ztratil(a)“).
Kromě jednoduché formy dice se objevuje také konstrukce se spojkou
que: dice que „říká že“. Také tento tvar je neosobní, podobně jako obdobná
forma ve standardní španělštině dicen que „říkají že“ (ta je v andské
španělštině méně častá). Tvar s que se zřejmě vyskytuje více u osob
s vyšším vzděláním.
Y dice que eran dos apus frente a frente, viendo[se] los apus.
Y así dice que varias veces le regalaron.
Entonces todo el mundo dice que tiene sus cuyes.84
Dice que allí arriba dice que antiguamente dice que hacían corrida de toros.
Neosobní tvary dice a dice(n) que jsou také velmi časté ve vyprávěních
(jako charakteristický rys tohoto žánru):
A ver dice que había un sacerdote… en un pueblo ¿no? Entonces en ese
pueblo dice que el sacerdote… había venido un chico para que trabaje
como sacristán. Entonces dice que le… pero no tenía nombre dice este
chico. Entonces el cura le había dicho… ¿Qué nombre le voy a poner
a este chico? Qué nombre… Mejor le voy a poner “Mecago”. Para
acordarme mejor de él. Entonce… dice que le… dice… ya. Y Mecago dice
84

Podmět slovesa decir zde není todo el mundo. Překlad do standardní španělštiny by
mohl být „Entonces dicen que todo el mundo tiene sus cuyes (cobayas).“, česky
„Takže všichni prý mají svá morčata.“, nikoliv „Takže všichni říkají, že mají sví
morčata.“; případně v nepřímé řeči „Alguien dijo: «entonces todo el mundo tiene sus
cuyes».“
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que le cocinaba ricas cosas… Entonces dice que el hombre dice que le ha
dicho, ¿Qué tiene este cura?
Dice nadie sabía con ese nombre de Tayanca. ¿Hasta dónde queda Tayanca?
Dice ha ido allá por lado de Paucartambo… allá dentro… ¿no? Tayanca,
¿dónde puede ser Tayanca? Dice buscando, buscando llega a ese pueblito.
Ya se iba a morir dice ese hombre.
Tyto výrazy se objevují často na konci věty nebo za zdůrazněným
členem (který v andské španělštině bývá na začátku věty); ve vyprávěních
bývá také často za spojovacími výrazy na začátku věty, což většinou
odpovídá pozici kečuánského reportativního sufixu - si. Vzhledem k jejich
neosobnímu charakteru a reportativnímu evidenciálnímu významu lze
říci, že se jedná o funkční kalk pocházející z kečuánštiny (z reportativu
- si).85
Pro Ekvádor uvádí Toscano Mateus (1953: 296–298) i jiní (např.
Olbertz 2005) formu dizque, se stejným významem. V jižním Peru je tato
forma zřejmě méně častá (ačkoliv viz Cutts 1973: 174; Kany 1969: 293). Na
rozdíl od evropské španělštiny, kde je její použití archaické nebo
dialektální, je však dizque s významem reportované evidenciality nebo ne
příliš důvěryhodné informace rozšířené po celé Americe (Kany 1969: 290).
Tvar dice, dice que nebo dizque se může znovu kombinovat s týmž
slovesem, např. Y dice que le dicen: „Yaw, Eduardo…“ (yaw z kečuánštiny
„poslyš“, „hele“). Také v Ekvádoru je kombinace dizque dice (a podobné
85

Viz práce Germána de Grandy (2001a, 2001b), Mermy Molinové (2008: 177–209)
a Olbertzové (2005), mezi jinými, kde se dochází ke stejnému závěru ohledně původu
forem dice a dice que. Pokud jde o tvar singuláru s neosobním významem, podle
Grandy (2001a: 126–127) se používal ve španělštině 16. století, kterou s sebou Španělé
přivezli do Ameriky (srov. též Kany 1969: 290).
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jako dizque dijo) velmi častá.86 Merma Molinová (2008: 199) tuto konstrukci
nazvala „una especie de doble reportativo“, povaha obou forem slovesa decir
je však rozdílná. Neosobní forma dice (dice que nebo dizque) odpovídá
gramatickému značení evidenciality (případně strategii) pro informaci
z druhé ruky, zatímco druhý tvar má lexikální význam, jedná se
o lexikální prostředek (ač použitý za stejným účelem). Tento rozdíl je
dobře vidět na kečuánském ekvivalentu ni- nku- s (ni- „říci“, - nku 3PL (+
3O),

- s REP): dice que odpovídá sufixu - s a le dicen tvaru ninku.87
Na uvedených příkladech lze vidět, že dice a dizque se používají, jako

by to byly spíše částice; jejich lexikální význam se zřejmě vytratil. Je
otázkou, zda se jedná o evidenciální strategii (nebo lexikální prostředek), 88
nebo zda se tyto tvary už gramatikalizovaly. Částice dizque v některých
variantách latinskoamerické španělštiny89 je Aikhenvaldovou (2004: 141)
považována za počínající evidenciál, v procesu gramatikalizace. Totéž
můžeme zřejmě říci i o dice, dizque (a snad i dice que) v andské španělštině
(srov. též Olbertz 2005); dokonce je také možné, že dice (dizque) používané
impersonálně se už gramatikalizovalo, což podporuje i sémantický/
funkční rozdíl mezi formami slovesa decir ve vazbách dice que le dicen a
dizque dice.
86
87
88
89

Podle korpusu Pietera Muyskena z obce Salcedo (Olbertz 2005) a Kanyho (1969: 293–
294).
V ekvádorské kečuánštině by dizque dice bylo ni- n- shi.
V případě dizque v kolumbijské španělštině a dice v bolivijské mluví Aikhenvaldová
(2004: 141, 143) o strategii.
Aikhenvaldová uvádí příklady pouze z kolumbijské španělštiny (a amazonské
portugalštiny).
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Další typická forma v andské španělštině, diciendo, souvisí s přímou
řečí. Může či nemusí být doprovázena slovesem decir v určitém tvaru
(nebo jiným slovesem dicendi), a na rozdíl od dice (que) a dizque není
neosobní: vždy je nějaký autor (nebo „emitor“ nějakého zvuku, jako
v druhém příkladě), explicitní nebo známý z kontextu (v následujících
příkladech „yo“, „algo“, „otros“ a „él/ella“):
Yo le digo, vamos contigo, diciendo.
Y de repente algo se escuchaba como el reloj, tictac, tictac, tictac, diciendo.
[hablamos en quechua y otros nos miran con desprecio,] como diciendo
¿por qué hablan ese idioma? („como si pensaran…“)
Volveré, diciendo, dijo. (Coello Vila 2007 (Bolívie))
Tvar diciendo se objevuje také ve vyprávěních:
Entonces toca la puerta… pum pum pum pum diciendo. Entonces sale una
señora. Que cosa diciendo. Entonces le había dicho… Hazme descansar
diciendo. No… mi hija es… sola diciendo. Ya va llegar ya diciendo.
Entonces hazme descansar señora diciendo. (Stark 1970: 8)
Forma diciendo je umístěn obvykle za citaci, i když může být i před ní.
Jedná se o syntaktický kalk kečuánského a ajmarského citativu (nispa(n/s)
nin, sasaw si / sas siwa), který slouží jako evidenciální strategie pro značení
reportativní evidenciality (srov. Aikhenvald 2004: 132–142). V Ekvádoru je
podle Olbertzové (2005) pro citativ častější tvar dizque dice a podobné
(diciendo je mnohem méně časté), a dizque samotné odpovídá dice (que)
jižních oblastí.
Používání dice (que) (a diciendo) s reportativní funkcí je rozšířené po
celé andské kečuánsky nebo ajmarsky mluvící oblasti, jak dokládají mj.
práce Grandy (2001a, 2001b), Mermy Molinové (2008: 177–209),
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Escobarové (2000: 135, 220), Pozzi-Escotové (1973), Fekeové (2004: 188–
190), Starka (1970), Coello Vily (2007), Pfändera (2009: 224–227), Toscana
Mateuse (1953: 296–298) nebo Olbertzové (2005).

4.7.4. Pluskvamperfektum
Pluskvamperfektum (nebo antepréteritum) má v andské španělštině
zřídka původní význam (jako v evropské španělštině), předčasnost
v minulosti (srov. Mendoza 1991: 155, 198). Obvykle má významy
neprožitého (evidenciálního) času (qu. - sqa, ay. - tayna). Následující
příklady nastiňují různé funkce pluskvamperfekta v andské španělštině.
Děje, u kterých mluvčí nebyl přítomný:
¿Dónde ya se había ido la Marcela?
Se había subido la bebe.
Hay congresos que habían estado hoy, por ejemplo en Puno.
Entonces un día había perdido, había perdido sus ovejas. Se lo había
llevado éste… el zorro.
Informace z druhé ruky (často s dice):
Dice que ayer había explotado la olla a presión.
Dice tu tía Agripina se había caído de las gradas.
Také se objevuje ve vyprávěních (jako znak žánru):
Ay hermano, ¿qué puedo darle? le había dicho. […] Entonces cuando
despierta el hombre que se ha alojado, en su delante había visto el oro, la
plata, ¿no? Y cargado eso había regresado a su pueblo para que ya no le
enojaran pues, ¿no?

244

Evidencialita a evidenciální strategie
Y había una loca… se lo había llevado dice con sus… había agarrado
dice su soga y se lo había llevado un toro. Y tres toros se lo habían
salido. […] (Stark, 1970: 7)
Děje, které činitel (proživatel apod.) neměl pod kontrolou:
Se había dormido. [když se díval na televizi]
No te había reconocido.
Allí se me había ido la conciencia, todo. […] Entonces cuando ya me
habían estado echando con agua, con alcohol… Recién había
reaccionado.
Me había bajado. (Aikhenvald 2004: 228)90
Mirativní použití:
Había sido el hígado el único órgano que crece.
¿Y qué era la guitarra? – Había sido el nombre de un pescado.
Y mi sobrino había sabido hablar ruso.
[Le mandé la comida para Marquito] ¡y al perro le había dado!
Pluskvamperfektum

v

mirativním

použití

může

odpovídat

kterémukoliv času (včetně budoucího), podle kontextu. V Ekvádoru se
s mirativními významy používá složené perfektum, podle Kanyho (1969:
205), Olbertzové (2011) a Adelaara (2007: 601), i když Toscano Mateus
(1953: 261) uvádí také příklady v pluskvamperfektu s mirativním
významem.
Použití v uvedených příkladech v podstatě odpovídají významům
evidenciálního času v kečuánštině a ajmarštině, jak jsme mohli vidět
v předchozí části. Pluskvamperfektum v andské španělštině tedy ztrácí
90

Použito jako výmluva jednou dívkou z La Pazu, které otec zakázal jít ven hrát si
s dětmi, dokud se nevrátí z práce.
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význam, který má ve standardní španělštině (děje uskutečněné před jiným
minulým dějem), a nabývá novou funkci, značení nepřímé evidenciality.
Na druhou stranu se složené nebo jednoduché perfektum používají pro
značení přímé evidenciality.91
Výběr (pluskvam)perfekta mezi různými španělskými časy souvisí
s tím, že perfektivní formy se, podle Aikhenvaldové (2004: 112, 116), často
gramatikalizují s významy nepřímé evidence. To, že v některých
variantách andské španělštiny se dala přednost pluskvamperfektu před
složeným perfektem, zřejmě souvisí s tím, že tvary složeného perfekta jsou
jednodušší (pravidelnější) než tvary jednoduchého (préterita). Pokud tedy
mluvčí některé varianty dali pro vyjádření minulých dějů, u kterých byli
osobně přítomní (tj. s přímou evidencialitou), přednost složenému
perfektu místo jednoduchého,92 zbylo pro vyjádření nepřímé evidenciality
ze složených (perfektivních) časů k dispozici jen pluskvamperfektum.
Slovesný systém španělštiny se tedy restrukturoval, aby mohl značit
evidencialitu: oba časy si rozdělily funkce tak, že jeden značí osobní
poznání a druhý neosobní, podobně jako je tomu v kečuánštině
a ajmarštině, včetně mirativního rozšíření. Jedná se o transferenci (funkční
kalk) z těchto dvou indiánských jazyků.
91

92

Pro funkce a původ pluskvamperfekta v andské španělštině, viz také Aikhenvaldová
(2004: 114, 143, 297), Granda (2001b: 152–153), Merma Molinová (2008: 188, 195–197,
208), Mendoza (1991: 84–101, 196–203) a Hardmanová (2001: 17).
Podle dat Fekeové (2004: 187), 67 % jejích respondentů z Cuzka používá složené
perfektum a pouze 36 % préteritum. Také podle Godenzziho (1986: 33–34) převládá
u mluvčích z Puna složené perfektum, především u lidí z venkova, a jednoduché
perfektum se objevuje častěji u obyvatel měst nebo osob, které strávily delší čas
v Limě nebo jiném velkém městě.
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Podle

Aikhenvaldové

(2004:

297–298)

je

třeba

tato

použití

pluskvamperfekta (a složeného perfekta v dialektech, kde se takto
používá) považovat prozatím za evidenciální strategii, a ne za gramatický
evidenciál, protože pluskvamperfektum si stále udržuje významy
nespojené s evidencialitou. Zároveň uvádí, že andská španělština už vyvíjí
evidenciální systém, který rozlišuje přímou a nepřímou evidencialitu
(„firsthand vs. non-firsthand“). Zdá se však, že přinejmenším v některých
variantách andské španělštiny (jižní Peru; pro Bolívii srov. Pfänder 2009:
230, 248) je hlavní funkcí pluskvamperfekta značit informace získané
nepřímo (a mirativní význam je rozšíření této funkce). Můžeme tedy
pluskvamperfektum v těchto dialektech považovat již za gramatický
evidenciál.

4.7.5. Futurum
Slovesný systém andské španělštiny se restrukturoval také pokud jde
o způsoby vyjádření budoucích dějů. Ve vztahu k budoucnosti se v andské
španělštině dává přednost slovesné perifrázi ir a + infinitiv (nebo haber de +
infinitiv v Ekvádoru a v Bolívii, méně často v Peru). Jednoduché
(syntetické) futurum (a složené, s významem předčasnosti) se zde také
používá, ale zřídkakdy pro budoucí děje. Ve standardní španělštině může
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mít

futurum

také

význam

pravděpodobnosti

nebo

možnosti, 93

tj. epistemická rozšíření jeho základní funkce, značení budoucnosti.
Jednoduché (syntetické) futurum má však v andské španělštině spíše
evidenciální významy:
Inference (úsudky):
Un platito chiquito fue. Y yo dije, será una entrada pue[s]…
y eso era todo.
Porque si las generaciones nuevas, jóvenes no van a aprender, las
generaciones ya pe [= pues] se van a morir, se morirá p[ue]s el
quechua junto con ellos, ¿no?94
Nosotros acá, como te digo 98 por ciento hablaremos el castellano,
pero no nos hemos olvidado del quechua.
Pokud se mluví o jiných lidech, o věcech, které mluvčí nemůže znát
z vlastní zkušenosti ani pro ně nemá informace z druhé ruky:
Acá hay campesinos, habrás visto.
En tu país será más fácil.
V otázkách označuje spíše pochyby, nebo se jedná o rétorické otázky
(podobně jako v kečuánštině):
¿Dónde estará la gata?
El yanayicu viene a las punas en el tiempo de las lluvias. De donde
vendrá el migrante yanayicu, yo no sé. (Rosas, s/f: 130)
Tato použití odpovídají použití inferenciálu - chá v kečuánštině
(a nezúčastněným časům a inferenciálu v ajmarštině). Podle Aikhen93

94

Toto použití existuje jak ve Španělsku, tak v Latinské Americe, ale je mnohem
běžnější v Latinské Americe, kde se pro budoucnost bez epistemických rozšíření dává
přednost perifrastickému futuru.
V mém korpusu se jednoduché futurum objevuje často v odpovědích na otázky
o budoucnosti kečuánštiny, tématu, kde lze očekávat více úsudků, domněnek nebo
pochyb.

248

Evidencialita a evidenciální strategie
valdové (2004: 109) se u futura mohou opravdu vyvinout významy
spojené úsudky a došlo k tomu podle ní (2004: 277) i v andské
španělštině.95
Na druhou stranu se futurum ve standardní španělštině používá také
s epistemickými významy, a futurum v andské španělštině by tedy mohlo
mít významy jak evidenciální, tak epistemické. Epistemická modalita
v kečuánštině se však vyjadřuje odděleně jak od slovesného času, tak od
evidenciality. Kečuánské futurum se vztahuje pouze k budoucím dějům
(nemá epistemická rozšíření pro děje v přítomnosti ani minulosti) a lze ho
kombinovat se všemi třemi typy evidence. 96 Pro vyjadřování pochybností
používá kečuánština inferenční evidenciál spolu s nějakou částicí
s modálním významem, jako ichapas „snad“, „možná“ (v ajmarštině inasa a
sloveso je v nezúčastněném čase).
Vzhledem k tomu, že španělština měla dvě formy pro vyjadřování
budoucích dějů, bylo možné slovesný systém restrukturovat a rozdělit
značení času a evidenciality mezi obě formy. Pro budoucí děje slouží dnes
v andské španělštině perifráze ir a + infinitiv a odpovídá tak kečuánskému
futuru. Syntetické futurum s evidenciálním významem je výsledek
transference (funkční kalk) kečuánské inferenciální evidenciality (a také
ajmarské asumptivní) na španělskou formu, která také měla významy

95
96

Srov. též Hardmanová (2001: 17, 152).
V ajmarštině (Hardman 2001: 156–157, 152) nezúčastněné časy (inferenciální
evidencialita) a inferenciál (asumptivní evidencialita) zahrnují také tvary ve futuru
(zároveň je to nejčastější složená forma obou „časů“); futurum samotné se také
kombinuje s přímým evidenciálem - wa. Situace je tedy obdobná jako v kečuánštině.
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podobné

evidencialitě.97

Jednoduché

futurum

se

vztahuje

jak

k budoucnosti, tak k přítomnosti, a pro minulé děje, o kterých mluvčí ví
na základě svého úsudku, se používá složené (perfektivní) futurum,
pokud se nepoužijí lexikální prostředky s evidenciálním významem.

4.7.6. Evidencialita v andské španělštině
V předchozích odstavcích byly probrány některé gramatické
prostředky (a některé strategie a lexikální prostředky), které v andské
španělštině vyjadřují evidenciální významy. V tabulce 32 jsou tyto formy
shrnuty spolu s odpovídajícími kečuánskými morfémy nebo konstrukcemi.
evidence
reportativní
citativ
inferenciální
nepřímá (rep/inf)
přímá

AŠ
dice, dizque
diciendo (dice)
futurum
pluskvamperfektum
perfektum/préteritum

kečuánština
-si
nispa (nin)
-chá
-sqa
-rqa

Tabulka 32: Evidencialita v andské španělštině

Ze tří typů zdroje informace, které se v kečuánštině značí větnými
sufixy, chybí v tabulce přímá evidencialita (sufix - mi).
Pokud jde o tento evidenciální sufix, někteří lingvisté (Zavala 2001, cit.
v Olbertz v tisku; a Feke 2004: 191–192; podle Fekeové jde o kalk jak - mi,
tak - rqa) navrhli, že evidenciální významy tohoto sufixu má částice pues
97

Děje podávané jako možné či pravděpodobné mohou mít evidenciální interpretaci.

250

Evidencialita a evidenciální strategie
(a její redukované formy ps, pue, pe), jedna z nejfrekventovanějších částic
v andské španělštině. Hella Olbertzová (v tisku 2013) však kečuánský
původ této částice vyloučila.98 Podle Olbertzové pues v andské španělštině
(konkrétně venkovské španělštině v ekvádorských horách) souvisí
s vnitřním vývojem španělštiny a obvykle má konkluzivní a/nebo
emfatický význam (méně často kontinuativní a fatický, jako ve standardní
španělštině). Pues tedy zřejmě nemá evidenciální význam.
Je možné, že některé částice (příslovce nebo příslovečné vazby),
především ty, které mají ve standardní španělštině modální (epistemický)
význam, svůj základní význam v andské španělštině rozšířily nebo
změnily tak, že značí také evidencialitu. Podle Hardmanové (2001: 152),
ajmarský nezúčastněný čas (inferenciální evidencialita) „se traduce por lo
común ‘quizás’ si es que hay inasa en la oración. De otro modo la
traducción más típica se hace con ‘seguramente’ o ‘seguro’ e incluso ‘sin
duda’“.
V předchozí sekci jsme viděli, že epistemická modalita se
v kečuánštině značí oddělené od evidenciality (kečuánský evidenciální
sufix - chá odpovídá ajmarským nezúčastněným časům; částici ichapas
(a jiné formy odvozené od icha „snad“, „asi“) odpovídá v ajmarštině inasa).
Je tedy pravděpodobné, že quizás, stejně jako tal vez, de repente apod.

98

Zdá se pravděpodobnější, že pues souvisí s emfatickým sufixem - yá v cuzkánské
kečuánštině (Calvo Pérez 2000a, cit. v Olbertz v tisku) a jeho bolivijskou dialektální
formou (- )á nebo (- )ari (Pfänder 2009: 129–130). Olbertzová však vylučuje také návrhy
těchto autorů, i když připouští, že kečuánština mohla ve vývoji pues v andské
španělštině sehrát druhotnou úlohu.
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mohou označovat epistemickou modalitu (možnost, pravděpodobnost),
zatímco seguro a seguramente spíše označují inferenciální evidencialitu.99
S výjimkou obou perfekt (viz také níže) se zdá, že se přímá
evidencialita v andské španělštině formálně nijak neznačí. Slovesné formy,
které nejsou v tabulce 32 uvedeny, jsou evidenciálně neutrální. Mohou se
proto používat také s jinými typy evidence, pokud jsou doprovázeny
markery reportativní evidenciality nebo jinými lexikálními prostředky či
konstrukcemi s evidenciálním významem. Slovesné tvary, které formálně
značí evidencialitu, jsou pouze futurum (inferenciální) a pluskvamperfektum spolu s perfekty (nepřímá vs. přímá evidencialita).
Syntetické futurum v andské španělštině zanechává svůj časový
význam a mění svou sekundární, modální funkci tak, že značí úsudky
a domněnky (inferenciální a asumptivní evidencialitu), což ho odlišuje od
futura v jiných variantách španělštiny. V andské španělštině je tato funkce
primární. Jediný časový význam, který se udržuje, je mezi jednoduchým
a složeným futurem, pro rozlišování informací získaných úsudkem
o dějích v přítomnosti nebo budoucnosti a v minulosti.
Minulé časy udržují svůj časový význam, vztahují se k minulým
dějům (s výjimkou mirativního rozšíření). Rozdíly mezi nimi se však
změnily: pluskvamperfektum vyjadřuje informace získané nepřímo

99

Některá příslovce (částice) mají v americké španělštině také poněkud odlišné
významy než v evropské španělštině. Seguro a seguramente (v evropské španělštině
„jistě“, „určitě“) mají v některých variantách význam „pravděpodobně“ nebo
„možná“ (Kany 1962: 144). Výraz de repente má, vedle běžného významu „náhle“,
v andské španělštině častěji význam „možná“, „asi“ (Kany 1969: 353).
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a složené nebo jednoduché perfektum 100 značí informace, které mluvčí
získal

osobně

(imperfektum

je

evidenciálně

neutrální).

Podle

Aikhenvaldové (2004: 297–298) se tento rozdíl ve španělštině La Pazu
gramatikalizuje, ale stále se jedná o evidenciální strategii, neboť
pluskvamperfektum si udržuje původní význam.
V cuzkánské andské španělštině (a v bolivijské v Cochabambě, srov.
Pfänder 2009: 248) se však zdá, že primární funkcí pluskvamperfekta je
spíše značení nepřímé evidenciality; s významem předčasnosti se
vyskytuje zřídka a někdy je sporné, zda se jedná opravdu pouze
o předčasnost, nebo zda je zároveň zahrnuta i evidenciální funkce.
Pluskvamperfektum má tedy v andské španělštině evidencialitu jako
primární funkci a jedná se o gramatický evidenciál (srov. též Hardman
2001: 17). Pluskvamperfektum má v andské španělštině také mirativní
význam, který se vztahuje jak k minulým, tak k přítomným či budoucím.
Na druhou stranu je poněkud sporné, zda funkcí jednoduchého
a složeného perfekta je pouze značení přímé evidenciality. V některých
jazycích je některý z minulých časů evidenciální, zatímco jiný je vzhledem
k evidencialitě neutrální (např. v turečtině, - mIş (evidenciální) vs. - dI
(neutrální); srov. Aikhenvald 2004: 39–41). Je také možné, že v andské
španělštině pouze pluskvamperfektum má evidenciální funkci, zatímco
perfekta

jsou

neutrální

(nevyjadřují

evidencialitu),

což

by

také

podporovala možnost kombinovat perfekta s částicí dice, pro značení
100

Obě perfekta se někdy používají bez rozdílu a v některých oblastech se preferuje
jedno z nich pro jakékoliv minulé děje poznané přímo.
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reportativní evidenciality, a fakt, že ani v kečuánštině není možná rozdíl
mezi - rqa a - sqa evidenciální (srov. Faller 2003); kromě toho stojí - sqa
v opozici jak proti - rqa, tak proti prostému času užitému pro minulé děje.
Podobně Stefan Pfänder a Azucena Palacios (2013) považují složené
a jednoduché perfektum v ekvádorské španělštině za evidenciální vs.
neevidenciální

(neutrální)

formu.

Prozatím

necháme

tuto

otázku

otevřenou, protože nejsou k dispozici dostatečná data, která by tuto
možnost jednoznačně potvrdila nebo vyvrátila.
Andská španělština tedy restrukturovala svůj verbální systém
a zahrnula do něj i značení zdroje informace. Evidencialita je rozdělená
v různých subsystémech (netvoří jediné paradigma), značených různými
slovesnými formami, a zahrnuje také částici dice (dizque), kterou můžeme
již považovat za gramatikalizovanou (viz tabulka Chyba: zdroj odkazu
nenalezen). Kromě gramatické evidenciality v ní existují evidenciální
strategie, z nichž nejtypičtější je citativ (diciendo dice a podobné vazby).
Jeden z evidenciálních systémů v andské španělštině se odráží pouze
v minulosti a rozlišuje dva typy evidenciality v binární opozici: přímou
a nepřímou („firsthand vs. non-firsthand“, v termínech Aikhenvaldové),
značené složeným či jednoduchým perfektem a pluskvamperfektem.
Pokud jsou však perfekta evidenciálně neutrální, pak je pouze
pluskvamperfektum evidenciál a typ systému je nepřímá evidencialita vs.
neutrální („non-firsthand vs. no term“). Druhý systém má pouze jeden
člen,

inferenciální

evidencialitu,

značenou

syntetickým

futurem

(jednoduchým nebo složeným, s časovým rozdílem), stejně tak jako třetí
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systém, ve kterém se reportativní evidencialita značí gramatikalizovanou
formou dice (nebo dizque). Ostatní indikativní slovesné formy jsou
evidenciálně neutrální.101
Je těžké rozhodnout, zda je značení zdroje informace v andské
španělštině povinné či nikoliv. Na jednu stranu není mnohdy možné
vědět, jestli mluvčí získal informaci obsaženou ve výpovědi přímo, nebo
zda se pouze rozhodl evidencialitu neznačit. Na druhou stranu, mnoho
mluvčích andské španělštiny používá také formy standardní španělštiny;
můžeme uvažovat o diglosii a střídání kódů. Rozhodně však mluvčí
andské španělštiny tíhnou ke značení zdroje informace, což se projevuje
právě ve velmi častém používání evidenciálních forem.
Povinnost značit evidencialitu je také spojena s typem evidenciálního
systému. Pokud značení evidenciality není povinné, evidenciální formy
stojí v protikladu k tvarům evidenciálně neutrálním („inferred/reported
vs. no term“, v termínech Aikhenvaldové), jinak jsou v protikladu ke
„všemu ostatnímu“ („inferred/reported vs. everything else“).
Všechny tři evidenciální systémy v andské španělštině jsou shrnuty
v tabulce Chyba: zdroj odkazu nenalezen. Pokud je evidencialita povinná,
je třeba nahradit „neutrální“ za „vše ostatní“; podobně v prvním systému
zůstane jen pluskvamperfektum a typ systému je „nepřímá vs. neutrální“.

101

Možné evidenciální funkce kondicionálu a subjunktivu nejsou zahrnuty.
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systém
evidenciál(y)
1
perfekta/pluskvamperfektum
2
futurum
3
dice

typ
přímá vs. nepřímá
inferenciální vs. neutrální
reportativní vs. neutrální

Tabulka 33: Evidenciální subsystémy v andské španělštině

Kromě toho se v andské španělštině používají některé evidenciální
strategie (citativ, dice que aj.) a lexikální prostředky (snad seguro,
seguramente), které, pokud se objevují spolu s evidenciály, zesilují nebo
upřesňují jejich význam.
Formy, které vyjadřují evidencialitu v andské španělštině, jsou
výsledkem

nepřímé

transference

(funkční

kalky)

z

kečuánštiny

a ajmarštiny. Pro mluvčí jazyků s evidencialitou je důležité explicitně
vyjadřovat zdroj informace, a dokonce někdy mají potřebu pozměnit jiné
jazyky, aby v nich evidencialitu mohli vyjadřovat (srov. Hardman 2001: 17;
Aikhenvald 2004: 333–362). Není tudíž překvapivé, že tato potřeba
mluvčích andských jazyků přešla i do místní španělštiny,102 ve které se pro
evidenciální funkce vybraly formy a konstrukce, které měly významy
podobné kečuánským evidenciálům a jejich epistemickým rozšířením,
nebo tvary, které neměly v indiánských jazycích obdobu. Ačkoliv některé
z těchto forem mají ve standardní španělštině epistemický význam,
v andské španělštině je vhodnější je chápat spíše ve smyslu evidenciality.

102

Pro evidencialitu v jazycích v kontaktu, viz Aikhenvald (2004: 296–299).
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4.8. Další gramatické kalky
4.8.1. Rozšíření významu nebo funkce sloves
V korpusu byl zjištěn jeden výskyt slovesa decir s významem pensar
(„říci“ a „myslet“):
[a veces hablamos en quechua, viene otra gente y]
nos miran con un poco desprecio como diciendo ¿por qué hablan ese idioma?
Pod vlivem kečuánského slovesa niy „říci“, které se také používá
s významem „myslet“ apod. (viz autocitativní forma, s. 157), se význam
španělského slovesa decir rozšířil tak, že může částečně nahrazovat
i sloveso pensar „myslet“. Lze očekávat, že sloveso decir s tímto významem
se bude v andské španělštině vyskytovat častěji; po zpracování celého
korpusu může být nalezeno více výskytů.
Sloveso querer „chtít“ se někdy objevuje pro označení dějů
začínajících v bezprostřední budoucnosti. Tento význam existuje i ve
Španělsku, používá se však pouze se slovesem llover „pršet“ (slovník RAE;
konzultace s rodilým mluvčím). V andské španělštině jsem zachytil
použití i se slovesem nublarse „zatáhnout se“ a jedno další, které zřejmě
mělo tento význam také (a nikoliv volitivní):
quiere llover, ¿no?
quiere nublarse (= se está nublando)
casi ya está queriendo decidir
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Tento význam odpovídá kečuánskému desiderativu - naya, který se
používá s atmosférickými jevy a fyziologickými či sociálními potřebami.
Je možné, že výskyt bude častější a i s jinými slovesy, než naznačuje
korpus.
Sloveso hacer „dělat“ má v andské španělštině dvě typická použití.
Jeho kauzativní či faktitivní funkce ve standardní španělštině je
v Andách mnohem častější (srov. Toscano Mateus 1953: 278–280; Calvo
2000: 341; Pfänder 2009: 210–211; Granda 2002: 70), a to i v případech, kdy
standardní španělština dává přednost jinému slovesu nebo jiné vazbě
stejného slovesa před touto konstrukcí (hacer ver vs. enseñar „ukázat“,
hacer mover vs. mover „pohnout“, hacer comer vs. dar de comer „dát najíst“):
me haces ver [las fotos]
te voy a hacer comer (k psovi: „dám ti nažrat“)
¿qué está haciendo llorar al wawa?
¿se fue? ¿lo han hecho aburrir?
hacer dormir a las gallinas
hace dormir al Chuiquitín a su cama
lo hago volver colorado
¿has hecho quepar? („nechal jsi [je] zabalit?)
me ha hecho dar miedo ese Inti
Rozšíření

používání

konstrukce

hacer + infinitiv

s

kauzativním

významem je výsledek nepřímé transference z kečuánštiny, kde je
derivace sloves sufixem - chi velmi běžná a naopak neexistuje většina
neodvozených sloves s odpovídajícím významem.
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Druhý případ je hacerse s pasivizující funkcí (nebo deagentizující).
Sloveso hacer je zde vždy ve zvratné formě a podmět věty je patientem
plnovýznamového slovesa. Konstrukce má tedy deagentizující význam
(činitel může být vypuštěn):
se ha hecho robar
no te hagas morder
te vas a hacer jalar del semestre (jalar „vyhodit (od zkoušky)“)
¿te has hecho invitar? (a la bebe que vuelve con galletas)
¿has hecho moler?
¿te ha hecho anotar?
Pokud je činitel vyjádřen, má předložku con „s“:
¿te has hecho picar con abeja?
Konstrukce hacerse + infinitiv je kalk kombinace kečuánských sufixů
kauzativu - chi a reflexivu - ku: suwa- chi- ku- n „nechal se okrást“, „byl
okraden“. Tato kombinace nahrazuje pasivum, které (kromě některých
středoperuánských dialektů a málo používaných konstrukcí vytvořených
pod vlivem španělštiny) v kečuánštině chybí.
Sloveso saber „vědět“, „umět“ se také používá pro obvyklé děje či
zvyky, tj. odpovídá šp. slovesu soler „mít ve zvyku“. Konstrukce
saber + infinitiv je typická pro andské země (Mendoza 1991: 160; Pfänder
2009: 232–234; Toscano Mateus 1953: 278–280).
[la coneja] sabe parir y matar
[la joven gallina] había sabido poner huevos (překvapení, nová informace)
V kečuánštině se někdy používá sloveso yachay „vědět“ se stejným
významem (i ay.), otázkou však zůstává, je-li v ní tento význam původní.
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Forma anda od slovesa „chodit“, „jít“ se ve standardní španělštině
používá jako citoslovce pro pobídku. V andské španělštině se často
objevuje s imperativem, na rozdíl od standardní španělštiny se však zdá,
že zde ho lze použít pouze tehdy, když má být činnost vykonávána někde
jinde. Do češtiny bychom ho tedy mohli přeložit spíše „běž“ než
(hovorově) „dělej“. Kontexty, ve kterých byly použity následující příklady,
vyžadovaly, aby dotyčný nejprve odešel:
¡anda péinate ps!
¡anda trae tu bolsa!
¡anda fíjate! (běž se podívat)
anda préstate una olla
anda dame esto al perrito
Marco pero a la buena anda compra tu huesito de pollería para [el perro]
anda cámbiate todavía para comer, ¿ya?, corre, apúrate
anda orina… así es cuando no vas en el recreo…
Naopak pokud se má činnost vykonat na místě nebo přijít, použití
anda není možné (konzultováno také s místními mluvčími). Následující
věta byla použita, když jsme seděli u stolu a čekali na další osobu, která
byla ještě ve svém pokoji:
come („pojď jíst“)
Tento význam není zřejmě v literatuře o andské španělštině popsán,
nicméně jediné příklady s imperativem, které uvádí Mendoza (1991: 143) v
jiném kontextu pro bolivijskou španělštinu, také implikují předchozí
přesun na jiné místo:
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Ahorita mismo andá dejale este regalo a tu padrino.
Andá limpiar, lavar los vasos.
Tato změna funkce bude zřejmě způsobena vlivem kečuánštiny, která
používá slovesný sufix cis-translokativ - mu: se slovesy pohybu značí
směrem sem, s ostatními implikuje předchozí přesun na jiné místo:
qhawa-y
qhawa-mu-y
hisp’a-mu-saq

dívej se (tady)
běž se podívat
půjdu se vyčurat

4.8.2. Vyjadřování vlastnictví
Kečuánština (až na některé dialekty a případný hispanismus
teney/tiniy) nemá sloveso s významem „mít“. Vazby, které mu odpovídají,
se objevují i v andské španělštině. Dále jsou jisté rozdíly mezi španělskými
posesivními determinanty a zájmeny a kečuánskými posesivními sufixy.
Španělské určité členy (kečuánština je nemá) mohou mít také posesivní
význam, v andské španělštině však bývají často nahrazovány posesivními
determinanty (viz s. 213).
V andské španělštině se objevují různé konstrukce typu haber de nebo
ser de se jménem označujícím vlastníka nebo osobním zájmenem:
de mí ya no hay (= ya no (lo) tengo „už (to) nemám“)
Tato konstrukce odpovídá jedné z vazeb, které v kečuánštině
(i ajmarštině) vyjadřují vlastnictví: existenciální kay „být“ a jméno
s posesivním sufixem nebo zájmeno v genitivu.
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ñuqa-qpa manañan kanchu
wasi-y kanmi

moje (já-genitiv) už není
je můj dům

Podobně se často objevují osobní zájmena s genitivní předložkou de
místo posesivních determinantů, zájmen či adjektiv nebo spolu s nimi
anebo místo jiných konstrukcí:
de mí se pierde mi celular
Podobné konstrukce byly popsány i jinými autory (např. Merma
Molina 2008: 97–136; Granda 2002: 66, Laime Ajacopa 2005: 46; Toscano
Mateus 1953: 184; Kany 1969: 69). Další analýza korpusu snad umožní
nalézt další příklady a lépe vymezit a popsat jednotlivé typy. Každopádně
jsou podobné jevy způsobeny vlivem kečuánštiny na španělštinu
v Andách.
Jedním z výrazných rysů andské španělštiny je posesivní konstrukce
typu su casa de la chica. Tato vazba byla popsána ve všech variantách
andské španělštiny (např. Pozzi-Escot 1973: 2–3; Godenzzi 1986: 19–21;
Escobar 2000: 99–101, 164–170; Feke 2004: 186–187; Cutts 1973: 96–108; Lee
2000: 52–57; Mendoza 1991: 105; Merma Molina 2008: 97–136; Pfänder
2009: 115–116).
su papá de Mecha
es de la señora Rosa su nietecito
en el grado de Javier, de su hijo de Agripina
entonces digamos ese es su máxima aspiración de la gente del campo
su principal característica de este reino es la clorofila (psaný text)
en su época de mayor expansión (psaný text)
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Jedná se o kalk z kečuánštiny (a ajmarštiny), se španělským pořádkem
slov (v kečuánštině řízený člen předchází řídícímu):
Pedro-q wasi-n

Petrův dům (dosl. Petra jeho dům)

Této frázi odpovídá v andské španělštině su casa de Pedro. Ve
standardní španělštině je místo posesivního determinátoru určitý člen:
la casa de Pedro. U bilingvních mluvčích se zpočátku objevuje i kečuánský
pořádek slov: de Pedro su casa, postupem času však pokročilejší mluvčí
přejdou ke standardnímu španělskému pořádku. Podle Fernándeze (2008:
39) se tato posesivní vazba objevuje i u vyšších vrstev v Limě, je tedy
možné, že časem pronikne do standardní španělštiny.

4.8.3. Zdrobněliny
Deminutiva jsou v andské španělštině velice běžná, snad i více než
v jiných částech Ameriky. Jejich časté používání lze považovat za nepřímý
vliv kečuánštiny a ajmarštiny, kde jsou velice častá a lze je považovat za
jeden ze znaků, kterými se vyjadřuje zdvořilost. Španělština bez
zdrobnělin je mluvčími andské španělštiny, nejen bilingvními, ale
i monolingvními, považována za příliš strohou. Také Mendoza (1991: 77)
zmiňuje jejich zdvořilostní charakter („señal de trato o cortés“).
Nejčastější deminutivní sufix v andské španělštině je - ito a jeho forma
- ecito; ostatní španělské sufixy nejsou velmi produktivní, i když se
vyskytují některá, spíše lexikalizovaná) deminutiva se sufixem - illo (srov.
Toscano Mateus 1953: 422–444; Escobar 2000: 95; Cutts 1973: 201;
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Domínguez 1990: 59; Granda 2002: 70; Pfänder 2009: 193–199; Mendoza
1991: 76–83). Používají se také sufixy kečuánského původu, v Ekvádoru
(a v některých oblastech Peru, spíše s vlastními jmény) sufix - co (qu. - ku),
v Peru a Bolívii - cha nebo s rozlišováním rodu - cho/- cha (Juancho „Jenda“).
Zdrobněliny se v andské španělštině tvoří i od ukazovacích
a neurčitých zájmen, číslovek, gerundií a participií a různých druhů
příslovcí. Některé příklady z korpusu:
papito, mami (oslovení, i pro děti)
¿qué cosita, mami?
papacito lindo
házmelo estito, házmelo aquellito
un poquito de aceitito
me voy a comprar otrito [refrigeradora]
yerba buenita (dvouslovný lexém)
dame un kilito
estas cositas son buena, voy a comprar[las]
idiotita era también era la profesora, pero era buena profesora
házmelo tomar teicito
el doctor está ocupadito
chiquito se vuelve también
ahora también me voy a lavar mis pies con agua calentita
asicito nomás
está alquiladito

4.8.4. Příslovečné částice
Některá příslovce (používaná jako částice) přidala k významům, které
mají ve standardní španělštině, nové významy přejaté z kečuánštiny
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(a ajmarštiny). Tyto významy jsou velice běžné a je to jeden z rysů, které
andskou španělštinu výrazně odlišují od jiných variant. Tyto nové
významy nejsou přechodné, vyskytují se i u monolingvních mluvčích
(Cerrón-Palomino 2003: 256–257).
Jejich funkce popsal a srovnal s kečuánštinou Cerrón-Palomino (2003:
241–259), zabývali se jimi také autoři většiny prací o andské španělštině od
Ekvádoru až po Argentinu (mj. Toscano Mateus 1953; Feke 2004; Calvo
1996; Cutts 1973; Olbertz v tisku (2013); Pfänder 2009; Mendoza 1991;
Laime Ajacopa 2005; Granda 2002; Kany 1969).
Většina těchto příslovečných částic odpovídá kečuánským nezávislým
sufixům (viz s. 143): nomás limitativu - lla, ya diskontinuativu - ña, todavía
kontinuativu - raq, también aditivu - pas a siempre definitivu - puni.
Částice nomás „jen“ je rozšířená po celé Latinské Americe a používá
se ve svém původním významu vedle solo a solamente. Další významy
v andské španělštině jsou zesilující, často s výrazy označujícími malé
množství apod., zpřesňující (ne více či méně, sotva, hned jak, obecně)
a zjemňující, které lze vidět především s imperativem (Escobar 2000: 137;
Cerrón-Palomino 2003: 193).
comiendo nomás van a ir
asicito nomás
come nomás, cómemelo
¿quién nomás te llevaría las cosas?
vino ayer nomás
poquito nomás te voy a darte
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Částice ya „už“ má nové významy, které zahrnují nějakou změnu
vzhledem k něčemu dřívějšímu, dokončení dřívějšího a začátek nového,
nebo nahrazení jednoho druhým (Cerrón-Palomino 2003: 250–251, 253–
254). V původním významu se také může duplikovat.
comiendo ya vayan
después del almuerzo te vas, almorzando ya
más después ya, come todavía
ya tiene ya
es las ocho ya
ya ahorita lo lavo
¿dónde ya se había ido la Marcela?
¿a qué hora será? – temprano ya mañana
¿en la tarde ya va a volver? – sí, en la tarde ya volveré
esa señora … tres hijos grandes ya tiene
mañana yendo ya (del hospital, a casa)
estaba mal de estómago, le dolía ya
ya iremos después de almuerzo
ya será después de las fiestas [ahora no puedo] (email)
si pica el ají, le sacas la pepa, pero si no pica el ají, ya no le sacas la pepa
descartables, se botan, y ya después lo reciclan, recogen y venden para…
en el intestino delgado ya los alimentos van a ingerir, van a ingresar ya
para pasar a la sangre
Nové významy částice todavía „ještě“ jsou přednost před něčím nebo
někým jiným, zahrnutí a přidání (Cerrón-Palomino 2003: 248–250, 253;
Pfänder 2009: 121–124), také může vyjadřovat přípustky a v otázkách, že
asi nikdo nebude znát odpověď. V záporu se někdy používá s přítomným
časem a samostatně ve významu „ještě ne“ může odpadnout záporka no.
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come todavía [esto lo terminarás después]
srov. come primero
¿vas a tomar todavía tu café? (před snídaní)
Brígida todavía no viene (B. ještě nepřišla)
“No arrojar basura al río Huatanay” (nápis, dost daleko od řeky)
– ¿Dónde todavía lo ponen!
¿de dónde todavía es?
cansado todavía he llegado
para eso nomás todavía trabajaría (pokud by měl platit vysoké výdaje)
se fue corriendo como si alguien le estuviese amenazando todavía
¿ya ha cerrado la tienda? – todavía [no]
Částice también „také“ má v andské španělštině jako nové významy
neurčitost a souřadné spojení frází, příp. také přípustku. Někdy se
používá i v záporu místo tampoco „také ne“, ale ne vždy.
pobrecito también, ¿no?
¿dónde estarán los trapos también? (kde asi tak, kde zas jsou)
chiquito se vuelve también (a také, navíc)
idiotita era también era la profesora, pero era buena profesora
ahora también me voy a lavar mis pies con agua calentita
es que es pequeño también
yo también he lavado el baño de abajo, [lo] he lavado con Ace
ni tampoco quería ir
Částice siempre „vždy“ označuje také definitivnost, rozhodnost,
konečnou (neměnnou) platnost (určitě, nakonec, stejně).
¿mi mamá siempre ha ido?
me dijo que siempre le han quitado su terreno
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Částice pues „tak“, „takže“ apod. je snad nejčastější částice v andské
španělštině. Někteří lingvisté ji spojují s evidenciálními významy a jinými
funkcemi kečuánských sufixů (viz s. 250; srov. také Pfänder 2009: 126–130),
Olbertzová (v tisku 2013) však tyto názory vyvrací. Nejčastější použití
v ekvádorské andské španělštině je podle Olbertzové kontinuativní
a fatické; na rozdíl od standardní španělštiny bývá velice často na konci
věty nebo fráze. Tato částice se také často redukuje na pue, pe, ps. Mendoza
(1991: 77, 113–114) rozlišuje emfatický sufix - ps a jiné funkce částice pues.
anda péinate ps
ya se han ido pues
se ha perdido, dice; se ha perdido pues; es un travieso pues
Pro podrobnější analýzu těchto a jiných částic a jejich významů bude
potřeba kompletně zpracovat korpus. Prozatím lze říci, že na funkci
většiny sufixů má vliv kečuánština, standardní i nové funkce jsou
v andské španělštině velice časté, a to i u monolingvních mluvčích.

4.8.5. Pořádek slov
Bezpříznakový španělský pořádek slov, SVO, s rématem na konci,
bývá někdy v andské španělštině pozměněn pod vlivem kečuánštiny
a aymarštiny (viz též s. 212 a 149). Fekeová (2004: 183–184) uvádí pro
mluvčí z Cuzka, že pozměněný pořádek slov se vyskytoval u 97 % jejích
respondentů.
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Ve studiích o andské španělštině bývá většinou zmíněn pořádek OV
nebo umístění slovesa na konci věty (mj. Cutts 1973: 170–171; Feke 2004:
183–185; Cerrón-Palomino 2003: 192–192; Escobar 2000: 49–55; Merma
Molina 2008: 251–290; Laime Ajacopa 2005: 59–65; Mendoza 1991: 123–126;
Pfänder 2009: 102; Granda 2002: 69; Haboud 1998: 199 a n.).
Podle předběžné analýzy korpusu z Cuzka se zdá, že většina vět má
standardní pořádek slov, relativně často se však mezi nimi objevují věty
s nestandardním pořádkem. Častější zřejmě bude u bilingvních osob
s nižší úrovní španělštiny.
Standardní španělština má bezpříznakový pořádek slov obvykle SVO;
VS bývá, pokud je podmět neurčený nebo rematický. Ve standardní
španělštině je možné přesunout předmět na začátek věty, pokud je to např.
kontrastivní téma (a él le gusta, pero a mí no me gusta nada), nebo
z pragmatických důvodů (důraz) pokud je rematický, tento pořádek je
však příznakový. Andská španělština mívá pořádek OVS, který by bylo
možné chápat jako příznakový, jak je tomu ve standardní španělštině, ve
skutečnosti však tomu tak není.
Obě varianty španělštiny však mají relativně volný pořádek slov a je
lépe jej chápat jako pořadí tématu a rématu, nikoliv jako pořadí větných
členů s určitou syntaktickou funkcí (podmět, předmět, přísudek).
Standardní španělština má tak bezpříznakový pořádek slov ve větě T–R,
tj. réma, nová informace, bývá na konci věty. Naopak andská španělština
má bezpříznakový pořádek slov také s rématem na začátku věty, R–T.
Předmět bývá rématem častěji než podmět nebo přísudek, naopak podmět
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bývá často tématem, o kterým se už mluvilo, a pokud je vůbec vyjádřený,
bývá nejméně důležitou částí věty. Sloveso pak bývá někde na pomezí,
spíše jako část rématu, ale méně podstatnou než předmět. Nejčastější
hierarchie podle rématičnosti je tedy T::S>V>O::R. Je-li bezpříznakový
pořádek ve standardní španělštině T–R, máme tedy pořádek (S)VO,
naopak v andské španělštině s bezpříznakovým pořádkem R–T máme
OV(S). Rématem ovšem může být i podmět, případně přísudek či
příslovečné určení. Téma může být také z různých pragmatických důvodů
uvolněno ze struktury věty a umístěno před tuto větu, případně za ní,
a může také být odděleno pauzou (bez pauzy většinou příslovečná
určení). V andské španělštině se vzhledem ke standardní může pořadí
zkomplikovat kvůli různým méně obvyklým strukturám (např. ser/haber
de místo tener) a kolísání mezi pořádkem typickým pro andskou
španělštinu a pořádkem typickým pro standardní španělštinu. Co bylo
řečeno o andské španělštině, platí v podstatě i o kečuánštině, a můžeme
říci, že pořádek slov R–T, který se někdy objevuje v andské španělštině, je
důsledkem vlivu kečuánštiny.
Obecně lze tedy říci, že běžný pořádek slov v andské španělštině je
také réma–téma, přičemž rématem je často předmět, podle syntaktických
funkcí je tudíž častý také pořádek OV(S), a toto pořadí je v andské
španělštině bezpříznakové.
Jevy typické pro andskou španělštinu ohledně pořádku slov ve větě
lze rozdělit do dvou skupin: tematizace (přesunutí tématu na začátek či
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konec věty, s pauzou) a rematizace (pozice různých větných členů na
začátku věty, tj. pořadí réma–téma).
Následující příklady ilustrují některé pořádky slov typické pro
andskou španělštinu.
mis pájarítos, abrígamelo
la pila, ciérramelo un ratito
apágalo esta luz
calor… a mí también me ha hecho
oye la manga de tu camisa te lo vas pintar
el José que tome ps, ese chocolate
rico es la cañihua
no le gusta porque trabajoso es pue
redondo sus plantitas [eran]
este pantalón de la mamá es
del señor es
chiquito se vuelve también
cansado todavía he llegado
frío está haciendo
¿frío ha hecho?
pasto lleva
un perrito lo habían atropellado
mi estómago me ha dolido
tomando café recién despierta
tomando tu desayuno te vas
Pro další analýzu pořádku slov v cuzkánské andské španělštině bude
potřeba dokončit analýzu korpusu. V korpusu bude třeba anotovat
tématické a rematické části věty, jejich syntaktickou funkci, relativní pozici
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hlavních větných členů (podmět, předměty, přísudek (spona, přísudek
jmenný / doplněk), příslovečná určení), případně jedná-li se o hlavní či
vedlejší větu, dále typ věty (oznamovací, tázací, rozkazovací ), tázací slova
aj. Výsledky analýzy by mohlo být, jaký pořádek slov (téma–réma) je
v andské španělštině častější, má-li na tento pořádek vliv typ věty, tázací
slova apod.
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V hlavní části této práce byly probrány některé rysy andské
španělštiny, které zde vznikly vlivem místních indiánských jazyků.
Morfosyntaktická struktura a funkce těchto rysů byly srovnány
s kečuánštinou a bylo na příkladech ilustrováno, že vliv indiánských
jazyků na tuto variantu španělštiny je značný.
Španělština andských oblastí byla od prvních dialektálních klasifikací
španělštiny v Americe považována za odlišnou od jiných variant, jak jsme
mohli vidět v první kapitole. Postupem času byla andská španělština
přesněji vymezována vzhledem k sousedním variantám, začalo se také
rozlišovat

mezi

španělštinou

andskou

a

bilingvní

(nedokonalou

španělštinou během procesu učení se španělštině). S narůstajícím počtem
kvalitních prací o andské španělštině se také ukazuje, že samotná andská
španělština je také rozčleněná na více poddialektů. Stále však chybí
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moderní práce o andské španělštině ve středním a případně severním
Peru. V důsledku migrace obyvatel And do velkých měst na peruánském
pobřeží, převážně do Limy, začíná být ovlivňována také pobřežní varianta
španělštiny a některé rysy andské španělštiny pronikají do standardní
peruánské španělštiny.
Místní indiánské jazyky, kečuánština a ajmarština, jsou ve většině
oblastí stále živé, s velkým počtem mluvčích (kečuánština, resp. všechny
její dialekty společně, je indiánským jazykem s největším počtem mluvčích
v celé Americe), avšak jejich přenos na další generace postupně ustává
a některým dialektům už hrozí zánik. Postoj ke kečuánštině se
v posledních letech zlepšil, byla (spolu s ajmarštinou) uznána za úřední
jazyk. Stále však chybí shoda na jednotné normě, resp. v Peru na několika
normách založených na supralektech, a nedostává se jí dostatečný prostor
ve školství, které slouží spíše k postupné jazykové (a kulturní) asimilaci.
Možná se situace domorodých jazyků zlepší v souvislosti s politickými
změnami v posledním desetiletí.
Kečuánština a ajmarština jsou si strukturně velmi blízké, oba jsou
typické aglutinační jazyky, a zároveň se velmi odlišují od standardní
španělštiny. V andské oblasti však došlo k jazykové konvergenci, andská
španělština přejala mnoho rysů indiánských jazyků a přiblížila se jim.
V andské španělštině se někdy u adjektiv a zájmen použitých ve
funkci předmětu, jmenného přísudku nebo doplňku a u klitik používají
tvary mužského rodu bezpříznakově, mohou být použity místo tvarů
ženského rodu. V menší míře se bezpříznakově používá i singulár,
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obzvláště u klitik (časté je pro přímý předmět neměnné lo), méně často
i u sloves ve 3. osobě. Naopak nedodržování shody v rámci nominálního
syntagmatu je ojedinělé, stejně tak porušování shody v osobě mezi
různými větnými členy vztahujícími se k 2. osobě.
Systém klitik je v cuzkánské andské španělštině etymologický (zřejmě
také s podporou kečuánštiny se udržuje rozlišování pádu), přičemž
mužský rod může být použit bezpříznakově i pro ženský. Objevuje se
někdy leísmo, není však tak časté jako v jiných variantách španělštiny.
Vlivem kečuánštiny došlo také k omezení restrikcí ohledně používání
klitických zájmen: objevují se klitika elidovaná (bez lexikálního předmětu)
a redundantně použitá (s lexikálním předmětem) i v kontextech, kde to
standardní španělština nedovoluje. Tento rys lze chápat jako rozšíření
používání existujících konstrukcí ve španělštině, naopak vypouštění
klitika pro přímý předmět, je-li přítomné klitické zájmeno pro nepřímý
předmět, můžeme zřejmě chápat jako přímou transferenci (v kečuánštině
lze na slovese značit pouze jeden předmět). Mnohem častěji než ve
standardní španělštině se používají zájmová a benefaktivní klitika,
i v kontextech, kdy je jinak jejich použití neobvyklé.
Používání

posesivních

determinantů

místo

určitých

členů

s posesivním významem lze přičíst jednak ztrátě této funkce u členu
(přímá transference), jednak rozšíření použití posesivních determinantů
i do těchto konstrukcí (nepřímá transference). Místo přízvučných
posesivních zájmen (a adjektiv) se často používají osobní zájmena
s genitivní předložkou de, podobně jako kečuánská osobní zájmena

275

Závěr
v genitivu (pro zdůraznění, vedle posesivních sufixů); zde se jedná
o nepřímou transferenci, zvýšení používání těchto forem přítomných i ve
standardní španělštině.
Poněkud odlišně se používají některé předložky, zdá se, že se jejich
význam zevšeobecnil a alespoň někdy se odstranily nejednotnosti
v jednotlivých významech (směr, umístění apod.). Lze říci, že se systém
předložek

poněkud

restrukturoval

pod

vlivem

v

tomto

ohledu

pravidelnější kečuánštiny.
Duplikaci příslovce/částice ya „už“, a snad i klitik, můžeme zřejmě
chápat jako přímou transferenci, přenos syntaktické struktury. Duplikace
frází a vět souvisí spíše s pragmatikou než s gramatikou.
Používání slovesa decir „říkat“ s významem pensar „myslet“ je jediný
popsaný sémantický kalk (přidání nového lexikálního významu). Další
slovesa jsou používaná v andské španělštině spíše s gramatickou funkcí.
Sloveso querer „chtít“ se někdy používá pro bezprostřední děje
(k lexikálnímu významu byla přidána gramatická funkce; querer llover ve
standardní španělštině lze chápat spíše jako frazém). Kauzativní hacer
s infinitivem výrazně rozšířilo svou frekvenci, naopak pasivizující hacerse
s infinitivem je výsledkem přímé transference (syntaktická struktura
existuje, ale má zde novou funkci. Sloveso saber „vědět“, „umět“ místo
soler „mít ve zvyku“ lze chápat buď jako přidání nového významu
(sémantický

kalk),

nebo

jako

gramatikalizaci,

přidání

aspektu

(habituálnost) k lexikálnímu významu; ale těžko říct, zda se jedná o vliv
kečuánštiny na španělštinu nebo obráceně.
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Tvar anda „běž“ s imperativem používaný pouze tehdy, když dotyčná
osoba má odejít a vykonat příkaz někde jinde, je zřejmě zde popsaný
poprvé. Jedná se zřejmě o transferenci z kečuánštiny, je však obtížné
rozhodnout, zda se jedná o přidání gramatické funkce k citoslovci anda
(podobné

kečuánskému

cis-translokativu;

gramatikalizace),

nebo

o desémantizaci imperativu slovesa andar „chodit“ (používá se spíše jako
částice; tvar anden, např. v anden lávense, nebyl zaregistrován). Vzhledem
ke změně významu/funkce však bude vhodné považovat ho za přímou
transferenci.
Příslovečné částice, především ya „už“, todavía „ještě“, también „také“
a nomás „jen“, rozšířily své funkce tak, aby pokrývaly i funkce
odpovídajících kečuánských sufixů; jedná se o přímou transferenci.
V andské španělštině se také objevují konstrukce typu ser de nebo
haber de + osobní zájmeno/jméno používané místo slovesa tener „mít“.
Časté je také používání posesivního determinantu místo určitého členu
v posesivní konstrukci, např. su casa de Pedro, odpovídající stejné
konstrukci v kečuánštině. V obou případech se jedná o přímou
transferenci (syntaktický kalk).
Za syntaktický kalk lze považovat i pořádek slov s rématem na
začátku (rematizaci), který je v andské španělštině bezpříznakový. Toto
pořadí, které implikuje často i umístění předmětu nebo doplňku před
slovesem nebo jmenného přísudku před sponou, se v andské španělštině
používá vedle standardního pořádku slov, s předmětem nebo jmenným
přísudkem za slovesem, tj. rématem na konci věty. Naopak tematizace se
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vyskytuje i ve standardní španělštině a jedná se pouze o rozšíření jejího
používání.
Snad k nejvýraznějším změnám došlo pod vlivem indiánských jazyků
ve slovesném systému, který se restrukturoval, hlavně v souvislosti
s evidencialitou.
Porušována je časová souslednost, více snad u subjunktivů ve
vedlejších větách, jednak kvůli minulému významu prézentu i v andské
španělštině, jednak kvůli subordinacím a absenci způsobu podobného
subjunktivu v kečuánštině. Došlo také k omezení funkcí/používání
subjunktivů, méně u subjunktivu prézentu, ve prospěch kondicionálu
a indikativu. Jde tedy o nepřímou transferenci; kvantitativní a kvalitativní
analýza korpusu by mohla ukázat, že v některých případech mohlo dojít
i ke ztrátě některé funkce (např. snad u složených subjunktivů). Naopak
kondicionál a indikativ rozšířily své funkce na úkor subjunktivů, zde
můžeme mluvit nejen o rozšíření jejich používání, ale i o získání nových
funkcí.
Pro vyjadřování budoucích dějů se používá téměř výhradně
perifrastické futurum, došlo tedy k jeho častějšímu používání. Naopak
syntetické futurum se pro budoucí děje téměř nepoužívá a jeho
epistemické rozšíření (pravděpodobnost) se pod vlivem kečuánštiny
změnilo tak, že vyjadřuje inferenciální evidencialitu (úsudky). Složené
futurum se používá méně, zřejmě spíš s evidenciálním než s epistemickým
významem, a s časovým nejspíš vůbec.
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Také pluskvamperfektum se zřejmě vůbec nepoužívá s významem
předčasnosti v minulosti, ale označuje nepřímou evidencialitu, děje, které
neměl mluvčí pod kontrolou a mirativní významy (překvapení z nové
informace); frekvence jedné funkce se tedy výrazně snížila (nepřímá
transference) a forma dostala novou funkci (přímá transference).
Perfektum a préteritum (složené a jednoduché perfektum) se
používají poněkud jinak než ve standardní španělštině (pokud jde o vztah
k přítomnosti u perfekta). Tyto změny však nelze přičítat vlivu
kečuánštiny, protože se vyskytují i v jiných variantách španělštiny
a protože v cuzkánské kečuánštině (na rozdíl např. od ekvádorské) se
nezdá, že by se funkce kečuánského minulého a evidenciálního času
rozdělily právě mezi tyto dva časy ve španělštině. Naopak se zdá, že se
používají ve stejných kontextech, jako by byly synonymní, a preference
jednoho či druhého času může záležet na konkrétním mluvčí. Cuzkánská
kečuánština zde zřejmě ale měla nepřímý vliv na frekvence toho či onoho
času.
Přítomný čas se v andské španělštině někdy používá i pro minulé,
ukončené děje, naopak skutečně přítomné, aktuální děje bývají častěji
vyjadřovány perifrází estar + gerundium. Frekvence obou forem se tedy
pod vlivem kečuánštiny, která vnímá časové kontinuum jinak než
evropské jazyky, změnila (nepřímá transference). Naopak nový minulý
význam přítomného času (odlišné použití než historický prézens) je přímá
transference z andských jazyků. Progresivní perifráze také zřejmě
poněkud rozšířila kontexty, ve kterých se používá, pokud se častěji
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vyskytuje i s perfektivními slovesy. To je však třeba nejprve ověřit
kvantitativní analýzou.
Gerundium obecně rozšířilo svá používání v subordinacích, jako
ekvivalent kečuánských adverbiálních subordinátorů, zřejmě i poněkud
rozšířilo své funkce na jiné typy adverbiálních okolností děje. Jednoduché
gerundium má ve standardní španělštině význam současnosti, jeho
používání se pouze rozšířilo, naopak jeho předčasný (perfektivní) význam
je v andské španělštině nový; složené gerundium se zřejmě nevyskytuje.
Jako přímý vliv kečuánštiny a ajmarštiny se v andské španělštině
vyvinula gramatická evidencialita; systém časů se restrukturoval: futurum
slouží pro inferenciální evidencialitu (úsudky), možná si však zachoval též
epistemickou modalitu; pluskvamperfektum pro nepřímou evidencialitu,
mluvčím nekontrolované děje a mirativní rozšíření. Pro reportativní
evidencialitu se gramatikalizovalo sloveso decir „říci“ ve formách dice a
dizque, diciendo jako citativ se používá jako evidenciální strategie. Velice
častá je také přímá řeč a sloveso decir v různých formách (dijo que aj.), které
se tedy oproti standardní španělštině používají častěji; naopak nepřímá řeč
je zřejmě méně častá.
Je možné, že některé další částice (např. pues, seguro) změnily význam
z epistemického na evidenciální, na potvrzení či vyvrácení by bylo potřeba
další analýzy. Také není jisté, zda perfektum a préteritum označují
v cuzkánské andské španělštině přímou evidencialitu, nebo zda jsou
evidenciálně neutrální.
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Evidenciální systémy v andské španělštině byly také zvlášť shrnuty
v závěru příslušné podkapitoly, od strany 250 dále.
Vypouštění členů, předložek, spojek a spony, záměny ser, estar a haber
(s výjimkou vazeb vyjadřujících vlastnictví) byly v korpusu spíše
ojedinělé.
Rysy andské španělštiny v Cuzku ovlivněné indiánskými jazyky,
seřazené podle druhu transference, jsou uvedeny v přehledu na
následujících stranách. U některých jevů je poněkud sporné, zda se jedná o
přímou či nepřímou interferenci: není jisté zda jsou zachovány původní
funkce apod. Některé související jevy jsou uvedeny vícekrát; např. formy,
které změnily frekvenci používání, zároveň získaly novou funkci
a související formy s podobnými změnami, a zároveň se příslušný systém
restrukturoval. K restrukturaci došlo především ve verbálním systému.
V této práci byla data zpracována kvalitativně, pokud byla uváděna
frekvence výskytu některých jevů v korpusu, byla pouze odhadnuta.
Korpus čtyřiceti hodin nahrávek plánuji přepsat kompletně, zpracovat
i kvantitativně a výsledky publikovat v budoucích pracích. Kvantitativní
analýza by mohla zpřesnit některé nejasnosti ohledně funkcí a frekvence
používání některých forem a konstrukcí.
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A. NEPŘÍMÉ TRANSFERENCE

A1. Různé změny frekvence používání
formy pro vyjádření rozkazu
perfektum a préteritum

A2. Zvýšení frekvence nebo retence
deminutiva
rozlišování pádu
omezení restrikcí pro používání klitik
zájmová a benefaktivní klitika
posesivní determinanty v kontextech, kde bývá určitý člen
některé předložky
kauzativní hacer
osobní zájmena s de místo pos. determinátorů, zájmen či adjektiv
pořádek slov: tematizace
perifrastické futurum
estar + gerundium
gerundium s významem současnosti
gerundium v subordinacích
decir que apod. pro reportativní evidencialitu
přímá řeč
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A3. Snížení frekvence nebo zánik
omezení restrikcí pro používání klitik
některé předložky
subjunktivy
složené gerundium
nepřímá řeč
fut pro budoucí děje bezpříznakově
pluskvamperfektum pro předčasnost v minulosti

B. PŘÍMÉ TRANSFERENCE

B1. Expanze (gramatikalizace): přidání nebo získání nové funkce
querer pro bezprostřední děje (omezené použití)
hacerse pasivizující
saber jako soler (?)
anda
příslovečné částice
indikativ (přebírá funkce subjunktivu)
kondicionál (přebírá funkce subjunktivu)
prézens pro minulé děje
gerundium s perfektivním významem
futurum pro inferenciální evidencialitu
pluskvamperfektum pro nepřímou evidencialitu a mirativitu
dice a dizque pro reportativní evidencialitu
diciendo (strategie)
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B2. Simplifikace (lexikalizace): ztráta některé funkce
bezpříznakové maskulinum
bezpříznakový singulár
elize klitik přímého předmětu s klitiky pro nepřímý předmět (?)
ztráta nebo omezení posesivního významu určitého členu (?)
omezení funkcí subjunktivu
B3. Restrukturace systémů
opozice rodu (maskulinum je bezpříznakové)
systém přeložek
systém slovesných časů (čas/evidencialita/modalita)
systém slovesných způsobů (evidencialita/modalita)

B4. Syntaktické kalky: nápodoba syntaktické struktury
duplikace ya (možná i klitik)
haber de, ser de jako tener
posesivní konstrukce
pořádek slov: rematizace

C. SÉMANTICKÉ KALKY: přidání nového lexikálního významu

decir jako pensar
saber jako soler (?)
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