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ETNIČNI IN LINGVISTIČNI ATLAS LATINSKE AMERIKE
Izvleček
Diplomsko delo obravnava etnične in jezikovne značilnosti Latinske Amerike z namenom
prikazati le-te v kartografski obliki oz. v obliki atlasa. Izpostavljene so večje etnične skupine
in njihov vpliv na jezikovne značilnosti španskega jezika v Ameriki. Hkrati pa so prikazani
tudi drugi jeziki (indijanski), ki so imeli pomembno vlogo pred prihodom Špancev pa tudi na
začetku kolonialnega obdobja. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu je
Latinska Amerika najprej geografsko in zgodovinsko (na kratko) predstavljena. Nato sledi
opis etničnih skupin in njihovega vpliva na jezik ter opis jezikovnih značilnosti tega območja.
Drugi del je kartografski prikaz obravnavane teme in je sestavljen iz štirih poglavij. Prvo
vsebuje splošne (predstavitvene) karte izbranega območja. Drugo poglavje je kratek
zgodovinski pregled Latinske Amerike, ki utemeljuje nekatere današnje značilnosti tega
območja. Tretje poglavje vsebuje karte, ki prikazujejo etnične značilnosti, četrto poglavje pa
jezikovne značilnosti Latinske Amerike. Kljub pomanjkanju podatkov, ki je predstavljalo
največjo oviro pri diplomskem delu, je atlas prikaz etničnih in jezikovnih značilnosti
izbranega območja.
Ključne besede: Latinska Amerika, atlas, karte, etnična sestava, jezikovne značilnosti,
lingvistične značilnosti

ETHNIC AND LINGUISTIC ATLAS OF LATIN AMERICA
Abstract
This diploma thesis discusses ethnic and linguistic features of Latin America and tries to
present them in a cartographic way, namely in the shape of an atlas. The emphasis is put on
larger ethnic groups and their impact on language features of American Spanish. Other
languages (Native American) that were important before the arrival of the Spaniards as well
as at the beginning of the colonial period are also presented on the maps. The diploma thesis
consists of two parts. The first part briefly introduces Latin America – geographically and
historically. What follows next are the description of major ethnic groups and their influences
on the language and the description of the language features of this region. The second part is
a cartographic display of the topic discussed and it consists of four chapters. The first chapter
contains general (introducing) maps of the chosen areas. The second chapter is a short
historical view of Latin America and establishes some of the today's features of this area. The
third chapter contains maps which describe the ethnic features and the fourth chapter contains
maps of the linguistic features of Latin America. In spite of the lack of information, which
was the biggest obstacle while writing this diploma thesis, this atlas is a presentation of ethnic
and linguistic features of the chosen region.
Keywords: Latin America, atlas, maps, ethnic composition, language features, linguistic
features.
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1. UVOD
Temo z naslovom etnični in lingvistični atlas Latinske Amerike sem si izbrala zato, ker me je
ustvarjanje kart že od začetka študija zanimalo, pa tudi zato, ker sem na ta način združila obe
svoji usmeritvi. Zato mi je ustvarjanje atlasa predstavljalo poseben izziv. Ker pa je raznolike
literature o teh dveh temah malo, sem si pri izdelavi diplomske naloge pomagala tudi z
internetom.
1.1. KAJ JE ETNIČNI IN LINGVISTIČNI ATLAS LATINSKE AMERIKE
Najprej si poglejmo nekaj definicij atlasa:
Atlas je zbirka zemljevidov, slik iz določene stroke v obliki knjige (geografski, zgodovinski,
anatomski) (SSKJ, 1995)
Atlas je zbirka kart, ki prikazujejo zemeljsko površje, tudi zbirka zvezdnih kart; pogosto
zbirka specialnih kart (klimatski atlas) (Leksikon cank. Založbe: geografija, 1985 str. 20)
Atlasi so zbirke v knjigo vezanih kart oz. zemljevidov, katerih vsebine, oblikovne rešitve in
namen so sklenjena celota. Po vsebini in namenu jih delimo na geografske, zgodovinske,
anatomske, literarne, dialektološke, šolske, splošne in druge atlase.
Atlase na splošno delimo še po obsegu ozemlja, ki ga prikazujejo. Poznamo svetovne,
regionalne in nacionalne ali državne atlase. V svetovnih atlasih prevladujejo prikazi zemeljske
krogle in njenih delov, predvsem oceanov in celin ter večjih pokrajinskih enot, ki sodijo tudi k
vsebini regionalnih atlasov. Tudi v svetovnih in regionalnih atlasih prevladujejo
splošni topografski zemljevidi, v nacionalnih atlasih pa tematski zemljevidi, ki prikazujejo
naravne in družbene značilnosti države. (Geografski atlas Slovenije…,1998, str. 360)
Etnični: izraz etnični, etnija izvira iz grške besede ethnos, ki je sama nastala iz neke druge
grške besede ethnikos. To pomeni pogan ali brezverec. Izraz etničen je imel v angleščini
pomen že okoli sredine 19.stol., ko so ga začeli uporabljati kot alternativo rasi. Vendar v
sodobni antropologiji in sociologiji etnično skupino ponavadi obravnavamo kot kulturno ne
pa fizično različno. Podlaga za etnično skupino je lahko:
1. Imigrantska populacija, ki ji je skupno prejšnje državljanstvo lahko podlaga za etnijo.
2. Etnična skupina lahko sestoji tudi iz skupine, ožje od družbe, ki ima jasne skupne prednike
in kulturno okolje.
3. Etnija lahko sestoji iz pankulturnih skupin oseb zelo različnih kulturnih in družbenih
izvorov, ki pa se jih lahko identificira podobne na podlagi jezika, rase ali religije ter približno
podobnih statusov. (Oblak, 2006)
Lingvistični: jezikovni ali jezikoslovni. Lingvistični atlas je zbirka kart, ki prikazujejo
geografsko porazdelitev variacij v jeziku oz. govoru. (Linguistic atlas, 2002) Lingvistični
atlas je lahko atlas samo enega jezika, npr. španskega. V atlasu so lahko zbrane karte sorodnih
jezikov (npr. romanskih), lahko pa so v atlasu zbrane karte nesorodnih jezikov (npr. evropski
lingvistični atlas). (Razvoj slovenskega..., 2005)
Etnični in lingvistični atlas naj bi torej najprej predstavil obravnavano območje. Nato pa
prikazoval vse etnične značilnosti posameznih regij oz. držav pa tudi na ravni celotne
Latinske Amerike tako, da bi prikazal razporeditev vseh etničnih skupin po izbranem območju
in njihovo številčno zastopanost. Tega žal zaradi pomanjkanja podatkov ni bilo mogoče
izpeljati v celoti. Poudarek je predvsem na rasah, za etnične skupine pa so podatki večinoma
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premalo prostorsko oz. lokacijsko natančni (povedo npr. samo koliko je predstavnikov
določene etnične skupine v Latinski Ameriki, ne povedo pa kam natančno so se priselili).
Nadalje bi moral etnični in lingvistični atlas prikazovati uradne jezike po državah, nato pa še
vse govorjene jezike – lokacije in število govorcev. Nato pa bi moral prikazati še jezikovne
značilnosti Latinske Amerike po ravneh (leksikalna, morfološka, sintaktična in fonetična).
Tudi tu je bil glavni omejitveni dejavnih pomanjkanje podatkov, čeprav se je dalo malo bolje
prikazati jezikovne razmere v Latinski Ameriki, kot pa etnične.
Imena velikih delov celin ponavadi označujemo z njihovo geografsko lego (Severna Amerika,
Vzhodna Evropa,…). Ime Latinska Amerika pa ne izraža lege na ameriški celini, ampak kaže
na izvor večjega dela sedanjih prebivalcev tega območja. Njihov jezik se je namreč razvil iz
latinskega, zato jih smatramo za latinske narode. Seveda tu ni odločilen le jezik, izvor
prebivalcev namreč vpliva tudi na kulturo, gospodarstvo… K Latinski Ameriki torej ne bi
smeli prištevati držav, katerih večinski del prebivalstva ni romanskega porekla (Gvajana,
Surinam,…). Ker sem upoštevala tudi lokacijo držav in pa tudi zaradi tega, da bi bil atlas čim
bolj enoten, sem upoštevala tudi države, katerih jezik in prebivalstvo nista latinskega izvora,
pa ležijo v Južni ali Srednji Ameriki.
Z izrazom ameriška španščina razumemo različne variante kastiljščine, ki se govori v (nekdaj
španski) Ameriki. Knjižna norma je več ali manj ista, govorjeni jezik pa je na različnih
območjih precej različen. Razlogov za to je več: predvsem je veliko substratov, pa tudi
neenaka kulturna stopnja kolonizatorjev, regionalna in narečna pripadnost le-teh in pa tudi
vpliv poznejših valov imigracije. (Skubic, 2001, str. 274 - 275) Vemo, da v Ameriko niso
prišli le Španci, ampak tudi govorci drugih jezikov in zelo verjetno je, da je jezik, ki se je tu
izoblikoval, rezultat približevanja različnih jezikov. Kljub enotnemu vplivu katoliških
monarhov v 16. in 17. stoletju, sta na jezik močno vplivala regionalizem in sociokultura.
1.2. NAMENI IN CILJI
Namen diplomskega dela je ugotoviti in opisati zastopanost različnih etničnih skupin v
današnji Latinski Ameriki ter, v kolikor bo dovolj podatkov, ugotoviti kje oz. na katerih
predelih izbranega območja določene etnične skupine prevladujejo in jih prikazati na kartah.
Ugotoviti bo tudi potrebno vplive različnih etničnih skupin na španski jezik, kje se kakšni
vplivi kažejo in v kolikšni meri ter tudi to prikazati na kartah.
Za cilj sem si izbrala kartografski prikaz etničnih in jezikovnih značilnosti Latinske Amerike.
Etnični in lingvistični atlas naj bi celovito prikazoval problematiko etnične in jezikovne
raznolikosti tega dela sveta.
1.3. METODA DELA
Metoda dela, ki sem jo uporabila je kabinetno delo. Najprej je bilo treba zbrati in prebrati
literaturo. Za etnične značilnosti Latinske Amerike je literature relativno malo, razen o rasah.
O jeziku je literature malo več, vendar so si nekatere trditve o jeziku celo nasprotujoče,…
Na začetku diplomske naloge je kratka predstavitev izbranega območja (Latinske Amerike),
ki je razdeljena na fizičnogeografski in družbenogeografski del. Sledi še pregled zgodovine
tega območja. Temu sledi pregled dosedanjih jezikovnih delitev območja in pa pregled
dosedanjih atlasov. Nato sem opisala glavne etnične skupine Latinske Amerike (omejila sem
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se na tiste skupine, ki imajo več kot 100.000 pripadnikov v Latinski Ameriki) in njihov vpliv
na jezik. Sledi opis ameriškega španskega jezika. Osredotočila sem se le na španski jezik v
Latinski Ameriki, saj je to jezik, ki ga najbolje poznam in o katerem sem dobila največ
literature. Sklepam pa lahko, da so tudi ostali evropski jeziki vsaj delno doživeli podobne
spremembe kot španski. Ker je španski jezik prvi prišel v stik z domačini in njihovim jezikom
in je bil posledično (poleg portugalskega) najbolj oz. najdlje izpostavljen tem vplivom, je zato
verjetno doživel največje spremembe in je tako najboljši pokazatelj vplivov različnih etničnih
skupin na jezik.
Na podlagi literature sem nato zbrala (z interneta in pisnih virov) podatke in naredila karte.
Pri tem sem uporabila program ArcView. Precej kart je skeniranih in z interneta, saj je
podatkov, ki bi bili dovolj natančni za izdelavo kart, malo. Zato karte, ki so izdelane za to
diplomsko nalogo, večinoma prikazujejo le podatke po državah, natančnejše karte pa sem
dodala iz drugih virov.
Kartografski del (oz. priloge) se začne z zgodovinskim prikazom tega območja, sledi etnični
prikaz, na koncu pa so še karte, ki prikazujejo jezikovne značilnosti Latinske Amerike.
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2. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI LATINSKE AMERIKE
2.1. FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI LATINSKE AMERIKE
Latinska Amerika obsega Srednjo Ameriko in Južno Ameriko. Meri 21 milijonov km2, kar je
okrog 15 % kopne površine sveta in ima 548,5 milijonov prebivalcev. (Natek, 2006)
Srednja Amerika je sestavljena iz treh delov oz. geografskih enot: iz Karibskega otočja,
Mehike in Medmorske Amerike.
Karta 1: Geografske enote Srednja Amerike

Mehiško višavje
Karibsko otočje
Medmorska Amerika

Vir: Špes, 2006, str. 21
Karibsko otočje so včasih imenovali Zahodna Indija, kar je posledica zmote iz dobe odkritij,
ko so mislili, da so tu odkrili Indijo. Ta otoški del Srednje Amerike sestavljajo 4 veliki otoki:
Kuba, Haiti (Hispaniola), Jamajka in Portoriko, ki jih skupaj imenujemo Veliki Antili. H
Karibskem otočju pa spadajo še Mali Antili in Bahamski otoki.
Medmorska Amerika predstavlja nekakšen prehod med Severno in Južno Ameriko, ki je pri
Panamski ožini širok le 60 do 70 km, drugje pa se razširi na več 100 kilometrov. Pokrajina je
tu večinoma gorata in močno razčlenjena, vendar so tu mlada gorovja mnogo nižja od
južnoameriških. Menjavajo se obmorska nižavja, nizke planote, 3000 do 4000 m visoki gorski
hrbti in globoke gorske doline. (Ilešič, 1978, str. 108)
Medmorski celinski svet se na severu razširi v Mehiko, visoko planoto, na zahodu in vzhodu
obrobljeno z visokimi gorskimi hrbti. Mehiško višavje predstavlja prehod v gorati zahod
Severne Amerike. (Ilešič, 1978, str. 108)
Južna Amerika je masivna celina s slabo razčlenjeno obalo. Morskih zalivov, ki bi segali
globoko v notranjost, ni. Sestavljena je iz starega Gvajanskega in Brazilskega višavja, mladih
Andov ter Velikega nižavja. (Ilešič, 1978, str. 102)
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Karta 2: Reliefne enote Južne Amerike

Gvajansko višavje

Veliko nižavje

Brazilsko višavje
Andi

Vir: Špes, 2006, str. 27
Vzdolž celotne zahodne obale ležijo Andi, mlado nagubano slemenasto gorovje, z mnogimi še
delujočimi vulkani. Andi, ki jih zaradi njihove podolžne razprostranjenosti imenujemo tudi
Kordiljere (gorske verige), se strmo spuščajo proti morju in so težko prehodni. Najbolj se
razširijo v srednjem delu. Gorski hrbti, visoki 6500 do 7000 metrov se tu močno razširijo in
razcepijo, vmes pa leži povprečno 4000 m visoko Bolivijsko višavje. Najvišji vrh Andov je
Aconcagua (6958 m).
Na vzhodnem delu celine pa ni slemenastega gorovja, pač pa ga zavzema široko ter
sorazmerno nizko Brazilsko višavje, ki se na drugi strani spodnjega toka Amazonke nadaljuje
v Gvajansko višavje. Gre za stare, močno uravnane planotaste magmatske in metamorfne
masive, ki se povzpnejo največ do 2700 m visoko. Vzhodni del Gvajanskega višavja je višji,
proti notranjosti pa se znižuje. (Ilešič, 1978, str. 102)
Med visokogorskim zahodom in planotastim vzhodom Južne Amerike so obsežna nižavja.
Najobsežnejše med njimi je Amazonsko nižavje, ki zavzema skoraj četrtino kontinenta. Reka
Amazonka, kamor se stekajo vode iz Andov, pa tudi iz močno namočenega nižavja, je po
obsegu svojega širokega in močno razvejanega porečja in po svoji vodnatosti največja na
svetu. (Ilešič, 1978, str. 104)
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Na severu prehaja Amazonsko nižavje v Orinoško nižavje, imenovano tudi Llanos, ki ga
odmaka reka Orinoko, na jugu pa je Laplatsko nižavne, ki se ob rekah Paraná in Paraguay
odpira proti Atlantskemu oceanu in se konča pri potopljenem ustju Rio de la Plata. V
severnem delu se Laplatsko nižavje imenuje Gran Chaco, v južnem, stepskem delu, pa se
imenuje Pampe.
Na skrajnem jugu celine leži med Andi in Atlantskim oceanom nizka planota Vzhodna
Patagonija. Ozki in zaviti Magellanov preliv loči Vzhodno Patagonijo od otoka Ognjena
zemlja.
Za Latinsko Ameriko so značilne pestre podnebne razmere. Ta raznolikost je posledica
številnih dejavnikov, med katerimi so odločilni lega in oblika kopnega, vertikalna
razčlenjenost ter s tem povezan vpliv morja in splošne cirkulacije zraka.
Karta 3: Podnebje Latinske Amerike
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Zmernotoplo
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Vir: Špes, 2006, str. 36
Ker Latinska Amerika sega od 32º 43' severne do 55º 30' južne geografske širine, lahko tu
najdemo skoraj vse vrste podnebja. Ker več kot tri četrtine Latinske Amerike leži med obema
povratnikoma, je ta regija izrazito tropska. (Medved, 1972, str. 26)
Podnebje in rastje sta v Srednji Ameriki precej raznolika, glavne razlike se kažejo med
območji obrnjenimi proti atlantski obali in ostalimi. Z atlantske smeri prinašajo namreč pasati
iznad nadpovprečno ogretega morja veliko padavin, zato ima tamkajšnje podnebje značilnosti
vlažno tropskega podnebja, po pobočjih raste tropski gozd, ki se v manj namočenih legah
menjuje s savano. Velikih temperaturnih kolebanj ali sezonskosti ni. Tisti kraji, ki pa so
obrnjeni stran od Atlantika ali so za gorskim slemenom (proti Atlantiku), imajo suho
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savansko, na skrajnem severozahodu celo puščavsko podnebje (Mehiška planota, mehiško
tihooceansko primorje s polotokom Južna Kalifornija). Tu raste polpuščavsko grmičevje.
Poljedelstvo je možno le z namakanjem. (Ilešič, 1978, str. 108)
V gorah Medmorske Amerike so prav tako, kakor v tropskih Andih izrazito oblikovani
višinski podnebni in rastlinski pasovi (tierra caliente, tierra templada in tierra fria). (Ilešič,
1978, str.108)
Vetrovi z Atlantskega oceana, ki prinašajo velikemu delu Srednje Amerike ugodnejše
podnebje, kot bi ga sicer imela po svoji geografski širini, pa imajo tudi svoje slabosti. Pogosto
pridejo z atlantske strani močni vrtinčasti viharji – orkani oz. hurikani – ki uničijo letino,
rušijo zgradbe…
Večina Južne Amerike leži v območju tropskega podnebnega pasu z vsemi prehodi od
ekvatorialnega do tropskega puščavskega podnebja, na jugu pa sega tudi v subtropski in celo
v zmernotopli pas. (Ilešič, 1978, str.104)
Za gorska območja je značilna višinska pasovitost. V Srednji Ameriki so meje med
posameznimi pasovi na nižjih nadmorskih višinah kot v tropskih Andih. Izraziti so pasovi na
območjih z več padavinami. Ti pasovi so:
- tierra caliente - vroča zemlja, sega do 600 m n.v., temperature se gibljejo med 23 – 26 °C.
Tu raste tropski gozd, uspevajo pa tudi kakavovec, kavčuk, kokosova palma, banana,
sladkorni trs, tobak in kava.
- tierra templada - zmerna zemlja, sega do 1800 m n.v., temperature se tu gibljejo med 18 – 23
°C. Z višino najdemo tu več mešanih gozdov, njegova bujnost je odvisna od količine
padavin. Tu uspevajo še kava, kakavovec, tobak, koruza, riž in bombaž. Za ta pas je značilno,
da je tu najgostejša poselitev, naravni gozd pa je močno skrčen.
- tierra fria - hladna zemlja sega do 3000 m n.v.. Temperature se gibljejo med 10 –17 °C,
pojavljajo se precejšnje razlike med dnevom in nočjo, pogoste so tudi pozebe. Tu raste mešani
gozd. Uspevajo pa evropske žitarice, sadno drevje, krompir in koruza. Nad gozdno mejo 3700
m pa so pašniki - paramos.
- tierra helada - zmrznjena zemlja. Ta pas obsega najvišje vrhove. (Špes, 2006, str. 59)
Višinski pasovi so v ekvatorialnih Andih naslednji: tierra caliente do 1000 m n.v., tierra
templada do 2000 m n.v., tierra fria do 4500 m n.v. in tierra helada. (Špes, 2006, str. 68)
V Južni Ameriki raste več vrst gozda. Ekvatorialni tropski gozd raste v Amazonskem nižavju
- Selvas, na zahodnih pobočjih ekvatorialnih Andov, na jugu Gvajanskega višavja in v Sierri
do Mar. Značilna je vrstna in genetska pestrost. Drevesa so do 60 m visoka, podrastja skoraj
ni, značilni pa so epifiti, ovijalke. Gozd raste na izpranih lateritih, humusa ni. Značilni so še
nadstropnost, hitro razkrajanje in kroženje snovi. Biomasa je shranjena v zgornjih slojih.
(Špes, 2006, str. 61)
V Srednji Ameriki pri namočenosti in vodnih razmerah ločimo dve področji: suhi
severozahod in vlažni jugovzhod. Tihooceanske reke so krajše in imajo večji strmec.
Suhi severozahod Mehike ima malo tekočih voda. Ker so padavine skromne in je izhlapevanje
močno, po rekah odteče le 12 % padavin. Najdaljša reka je Rio Bravo del Norte, ki je zelo
pomembna za namakanje. Na Jukatanu je precej podzemnih voda, saj gre za kraško podlago
(cenote). Srednjeameriška jezera so tektonskega nastanka. (Medved, 1972, str. 37; Špes, 2006,
str. 70)
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Ker je južnoameriška celina najširša v ekvatorialnem področju, kjer je ponavadi veliko
padavin, ima ta celina večji odtok kot katerakoli druga. Druga posebnost Južne Amerike je ta,
da visoki gorski zid Andov, po katerem poteka razvodje med obema oceanoma, deli celino na
ozko tihooceansko in obširno atlantsko povodje. V Atlantski ocean odteka okrog 85 %, v Tihi
ocean pa okrog 7 % voda. Okrog 8 % površja je brez odtoka v morje. Sekundarna razvodnica
poteka še po Brazilskem višavju, med nižinskimi povodji pa je pogosta bifurkacija. Na
atlantsko stran tečejo mogočni veletoki, ki so tako po dolžini kot po obsegu ozemlja, ki ga
odmakajo, največji na svetu. To velja zlasti za Amazonko, ki je dolga več kot 6000 km in ima
porečje veliko več kot 7 milijonov km2. Ostale velike reke so še Orinoco, Parana, Paragvaj,
Urugvaj, Salado… Te reke tvorijo tri velika porečja Osrednjega nižavja: porečje Orinoca,
Amazonsko porečje in Laplatsko porečje.(Medved, 1972, str. 34; Špes, 2006, str. 72)
»Reke na tihooceanski strani so kratke in malo vodnate. V oceanskih južnih in ekvatorialnih
severnih Andih imajo skozi vse leto dosti vode, medtem ko na preostalih območjih tečejo
samo občasno.« (Medved, 1972, str. 37) V srednjem delu so te vode življenjsko pomembne, v
Peruju za namakanje oaz, v Čilu pa za oskrbo rudarskih naselij. (Špes, 2006, str. 84)
Prava puščava je le Atakama ob zahodni perujsko – čilski obali. Rastje je le ob rekah, ki
pritekajo z Andov in malo ob obali ob zimskih meglah (vlaga). (Špes, 2006, str. 66)
Slika 1: Atakama

Avtor: Mirjana Oštir
V Andih so nad gozdno mejo visokogorski pašniki na 3000 – 4500 m n.v. Na severnih, bolj
namočenih Andih so to paramos - bujne šopaste trave in grmičevje. Na srednjih, sušnejših
Andih pod 8. vzporednikom je puna – redka višinska stepa. Proti jugu je zaradi povečane
sušnosti vedno redkejša trava med grmičevjem. Nad gozdno mejo v južnih Andih pa je strmi,
večinoma zasneženi pas. (Špes, 2006, str. 67)
Na obeh straneh južnih Andov je veliko podgorskih ledeniških jezer. V suhem vzhodnem
vznožju Andov (v Argentini) so slana jezera, v katera teče nekaj rek. V perujsko –
bolivijskem višavju pa so ostanki nekdanjih velikih jezer (plejstocen).
Najvišje ležeče plovno jezero je na 3820 m n. v. jezero Titicaca. (Špes, 2006, str. 85)
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Večni sneg in led sta ob ekvatorju na 4600 – 4900 m n. v., drugod na okrog 5300 m, v južnem
Čilu – na Ognjeni zemlji na 700 m, še južneje pa je ledenik do morja. (Špes, 2006, str. 87)
2.2. PREBIVALSTVO LATINSKE AMERIKE
Latinska Amerika je relativno redko naseljena, saj je tu povprečna gostota poselitve le 23
prebivalcev na kvadratni kilometer (Evropa 32) (Plut,1994, str.17). Celotna regija ima 548,5
milijonov prebivalcev. (Natek, 2006 str. 504) Poselitev je zgoščena v obalnih predelih, na
otokih, na območju Andov in v Srednji Ameriki.
Karta 4: Razporeditev prebivalstva Latinske Amerike
Taka poselitev je posledica
predkolumbovske porazdelitve
prebivalstva, kolonizacijskih interesov
kolonialne dobe in nedovršenosti
poselitvenega procesa, le deloma pa tudi
boljše ali slabše možnosti za življenje.
Ostanek predkolumbovske poselitve je
zgostitev prebivalstva na visokih
planotah Mehike, drugje po Srednji
Ameriki in v višavjih srednjih in
severnih Andov. Kolonialna doba je
povzročila zgostitev prebivalstva
predvsem na Karibskem otočju ter na
obrobju južnoameriške celine, kjer je
poselitev potekala od obrobja celine
proti notranjosti, tu pa se še ni utegnila
zgostiti. Na obrobju celine gre
pravzaprav za nekaj zgostitvenih jeder,
kjer živi tudi nad 100 prebivalcev na
km2. »Takšna jedra so v srednji Braziliji
od Rio de Janeira do São Paula, ob La
Plati, v srednjem Čilu, v Peruju okrog
Lime, v venezuelskem primorju ter v
severovzhodni Braziliji.« (Medved, 1972, str. 75; Natek, 2006) Vir: Špes, 2006, str. 142
Skoraj samo v teh jedrih so tudi vsa velika mesta (Buenos Aires, Rio de Janeiro, São Paulo,
Santiago de Chile, Montevideo, Recife, Caracas). Dokaj gosta poselitev je tudi ponekod v
semiaridnih in aridnih območjih (oaze v Atacami).
30 % vsega argentinskega prebivalstva živi v mestni aglomeraciji Buenos Airesa, 46 %
urugvajskega prebivalstva v Montevideu in 25 % čilskega prebivalstva v Santiagu. V
notranjosti je sklenjenih večjih naselij malo. (Natek, 2006)
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Slika 2: Santiago de Chile

Avtor: Mirjana Oštir
V notranjosti Brazilije, predvsem v Amazonskem nižavju, v Nizki Kaliforniji, v Patagoniji pa
tudi v Andih so obširna območja, kjer živi manj kot 1 prebivalec na km2.
Karta 5: Gostota prebivalstva po državah

Število prebivalcev na kvadratni kilometer:
185,2 – 16.410,3
91,2 – 185,19

49,9 – 91,19
19,6 – 49,89
1,6 – 19,59

Vir: Map of..., 2007
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Latinska Amerika ima danes okrog 548,5 milijonov prebivalcev, njeno prebivalstvo pa hitro
narašča. Zlasti v Srednji Ameriki je rodnost zelo visoka, hkrati pa hitro upada umrljivost.
Naravni prirastek Latinske Amerike znaša 15 ‰, (World population data..., 2006..., 2006) so
pa med posameznimi državami velike razlike. Najvišji naravni prirastek imajo Gvatemala (27
‰) , Nikaragva (26,6 ‰) in Paragvaj (24,4 ‰), najnižjega pa Barbados (3,5 ‰) in Kuba (4,3
‰). Povprečna letna rast prebivalstva Latinske Amerike je 1,8 % (Plut, 1994, str.17). Najvišjo
letno rast prebivalstva pa imajo Belize (3,1 %), Gvatemala (2,6 %), Honduras (2,3 %) in
Paragvaj (2,2 %), ter najnižjo Dominika (- 0,8 %), Gvajana (-0,7 %) in Kuba (0,2 %). (Natek,
2006)
Graf 1:Rast prebivalstva nekaterih latinsko ameriških držav v drugi polovici 20. stoletja
Rast prebivalstva nekaterih latinsko-ameriških držav od leta 1950 dalje
Brazilija
Mehika
Argentina
Kolumbija
Kuba

Haiti
Bolivija
El Salvador
Nikaragva

Vir: World population growth..., 2006
»Sodobna znanost na osnovi številnih materialnih in pisnih virov meni, da je pred prihodom
Evropejcev v Latinski Ameriki živelo okrog 40 milijonov ljudi. Grozodejstva kolonialne dobe
so povzročila, da je kljub znatnemu doseljevanju belcev in dovažanju črnih sužnjev in
delavcev iz Azije tristo petdeset let pozneje živelo v Latinski Ameriki samo 35 ali največ 65
milijonov ljudi.« (Medved, 1972, str. 72)
Tabela 1: Rast števila prebivalcev (v milijonih) Latinske Amerike in sveta v zadnjem stoletju
leto
1900 1920 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2003
Latinska Amerika
63
91 130 163 213 284 361 441 519 542
svet
1567 1811 2295 2517 3003 3691 4433 5261 6067 6298
delež LA od svet. preb. 4,00 4,09 5,66 6,47 7,09 7,70 8,14 8,38 8,56 8,61
Vir: Medved, 1972, str. 72; FAO Database, 2007
K številčni rasti prebivalstva so zlasti v zadnjih 200 letih znatno pripomogla doseljevanja iz
drugih celin. Doselitveni tokovi so bili usmerjeni predvsem v Brazilijo, Argentino, Urugvaj,
Čile ter deloma v Mehiko. Stoletno doseljevanje iz Evrope je povečalo število prebivalstva v
Braziliji za okrog 19 %, v Argentini pa za okrog 69 %. Po drugi svetovni vojni se je v
Brazilijo, Argentino in Čile in še v nekaj drugih držav priselilo precej Evropejcev. V zadnjih
desetletjih pa število prebivalcev v Latinski Ameriki narašča predvsem po naravni poti.
(Medved, 1972, str. 73; CIA, The World..., 2006)
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Tabela 2: Število prebivalcev nekaterih držav Lat. Am. leta 1950, 2000 in ocene za leto 2050

Vir: World population growth..., 2006
Etnična sestava prebivalstva Latinske Amerike je zelo pestra in je posledica trgovanja s
sužnji, delovnih pogodb s prebivalci drugih kolonij, kolonizacije oz. želje po poselitvi
celotnega državnega ozemlja nekaterih držav ter sprejemanja beguncev. Današnja sestava
celotnega prebivalstva Latinske Amerike je naslednja: belcev je okrog 36 % (od tega 90 %
španskega in portugalskega porekla), mesticev 28 %, mulatov 17 %, Indijancev 11,5 %,
črncev 5 %, Azijcev pa le 0,3 %. (English language, 2007)
2.2.1. RASNA SESTAVA PREBIVALSTVA
Prebivalstvo Latinske Amerike se od prebivalstva ostalih celin razlikuje po pestrosti oz. po
mešanju ras, kar se je začelo nekako v 16. stoletju. Mešanje belcev, črncev in tudi
predstavnikov rumene rase z domačimi prebivalci – Indijanci, je dalo nove etnične oz. rasne
skupine: mestice, mulate in zambije. (Vázquez, Díaz, 1996, str. 13)
Slika 3: Rasne skupine in njihove mešanice

Vir: Brinovec et al., 1996, str. 84
Indijanci pripadajo rumeni rasi. Po prihodi Evropejcev v Latinsko Ameriko jih je več
milijonov umrlo zaradi napadov belcev, bili so tudi žrtve njim nepoznanih bolezni (virusi,
gripa, ošpice). Zato danes Indijanci predstavljajo le kakih 10 % vsega prebivalstva. (Vázquez,
Díaz, 1996, str. 13)
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Vse od prihoda Kolumba naprej se belci niso prenehali priseljevati v Ameriko. Najprej kot
osvajalci oz. kolonisti (16. in 17. stoletje), nato kot imigranti (19. in 20. stoletje). Ocenjujejo,
da je v Novi svet prišlo skupno kakih 40 milijonov Evropejcev, večina jih je bila Špancev,
kasneje je prišlo tudi veliko Italijanov (okrog 3 milijone jih je prišlo v Argentino med leti
1850 in 1940). (Vázquez, Díaz, 1996, str. 13)
Afričane so v Ameriko pripeljali kot sužnje in na območju, ki je bilo pod špansko nadoblastjo
niso bili zelo številčni. Alexander Humboldt1 je ocenil, da je bilo leta 1800 na španski posesti
750.000 črncev, 7.500.000 Indijancev in 3.500.000 belcev. Danes je največ črncev na Antilih
in v Braziliji. (Vázquez, Díaz, 1996, str. 13)
»Sedanja etnična in rasna sestava prebivalstva Latinske Amerike je rezultat večstoletnega
mešanja domačinov s priseljenimi pripadniki bele, črne in rumene podvrste.« (Medved, 1972,
str. 77) Nikjer drugje po svetu rase niso tako pomešane kot v Latinski Ameriki, to pa je vzrok,
da tudi v socialni strukturi pripadnost podvrsti nima takega pomena kot na drugih celinah.
Tudi črnci danes tu nimajo tako podrejenega položaja kot na primer v Severni Ameriki. Na
podeželju, kjer prevladuje bela kolonizacija, so veleposestniki sicer res večinoma belci,
domačini in večina mešancev pa peoni, polpodložniški zakupniki zemljišča. Vendar so tudi
med veleposestniki mešanci in med peoni belci oz. kreoli. To pa velja le na splošno, v
podrobnosti je socialni položaj pripadnikov posameznih podvrst in mešancev odvisen od
prevlade posamezne rasne skupine v določeni pokrajini oz. državi. V tistih pokrajinah, ki so
bile v predkolumbovskem času gosto naseljene, danes v rasni sestavi prevladujejo mešanci ali
čisti Indijanci. Tako 64 % mehiškega prebivalstva predstavljajo mestici, 18 % Indijanci in 15
% belci. (Natek, 2006) Podobno je v Medmorski Ameriki (Gvatemala) in na andskih visokih
planotah (Peru, Bolivija in Ekvador), s to razliko, da je tam delež Indijancev znatno višji,
odstotek belcev pa manjši. V teh deželah socialna diferenciacija ne temelji na pripadnosti
podvrsti, ampak jo pogojuje predvsem gospodstvo tujega kapitala. Drugačne razmere pa so v
deželah, kjer je za belce ugodno podnebje pritegnilo močno priseljevanje iz Evrope. V
Braziliji, ki leži v tropskem in subtropskem pasu, pripada beli podvrsti 54 % prebivalstva, črni
6 %, mulatov je 38,5 %, ostali del (CIA, The World..., 2006) prebivalstva pa predstavljajo
Indijanci in doseljenci iz Azije. Uradni statistični podatki tu mesticev sploh ne obravnavajo,
verjetno pa jih prištevajo k belcem. (Medved, 1972, str. 77)
»Maloštevilna indijanska plemena v notranjosti Brazilije so žrtev najkrutejšega rasnega
zatiranja. V zadnjih desetletjih so belci iz pohlepa po zemlji iztrebili cela plemena v
notranjosti Brazilije. Iz letal in helikopterjev so metali zastrupljeno hrano, zastrupljali so
vodo, umetno širili nalezljive bolezni in z modernim orožjem pobijali prebivalstvo.«
(Medved, 1972, str. 77, 79) Zaenkrat še ni znano, če je brazilski vladi uspelo v celoti
zaustaviti iztrebljanje indijanskih plemen. (Medved, 1972, str. 79)
V večini držav, kjer prevladujejo mestici (Mehika, El Salvador, Nikaragva, Belize, Honduras,
Panama, Kolumbija, Venezuela in Paragvaj) je vsa politična in ekonomska moč v rokah
belcev. (Vázquez, Díaz, 1996, str. 13)
V izrazito »belih« državah, kot so Argentina, Urugvaj in Čile, je socialni položaj majhnega
števila čistih Indijancev težji kot pa v državah, kjer prevladujejo mestici in Indijanci.

1

Alexander von Humboldt: nemški geograf, eden od utemeljiteljev sodobne geografije, ki je med leti 1789 in
1804 raziskoval Južno Ameriko, predvsem andsko področje, pa tudi Llanos in Kubo ter porečje reke Magdalena.
(Vrišer, 1998, str. 52, 57)
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(Medved, 1972, str. 79) Belci predstavljajo več kot 50 % prebivalstva še v Kostariki, Braziliji
in v Portoriku. (Natek, 2006)
Vse latinskoameriške države skušajo doseči, da bi se njihovo prebivalstvo čim bolj
»poenotilo« oz. stopilo v enoten narod. Na ozemlju držav, ki so bile že v predkolumbovskem
času močno naseljene, so glavni nosilci nacionalnosti mestici, v drugih pa potomci starejših
priseljencev iz Evrope in deloma iz Afrike in Azije. Zato se narodnostna karta večinoma
ujema s politično karto, razen tam, kjer so se ohranila stara indijanska ljudstva in kjer različne
narodnostne skupine priseljene iz Evrope strnjeno naseljujejo kako področje in se še niso
stopile z »državno« narodnostjo. (Medved, 1972, str 79)
2.3. ZGODOVINA LATINSKE AMERIKE
2.3.1. PRVOTNI PREBIVALCI
Ljudje (in nekatere živali) so v Ameriko prišli v času zadnje poledenitve, ki jo v novem svetu
imenujejo wisconsinska, v Evropi pa würmska (50.000 – 8.000 p.n.š.). V tem obdobju je
prišlo do upada gladine morja in Beringova ožina je postala kopna oz. prehodna. Tako je
nastal most kopnine med Azijo in Ameriko, po katerem so živali in ljudje prišli v Ameriko.
Ker pa ledena masa (zaradi temperaturnih sprememb) ni bila ves čas enaka, je ta most večkrat
izginil in se spet pojavil. Iz tega lahko sklepamo, da je bilo po tej poti več migracij v
različnem času. (Vázquez, Díaz, 1996, str. 33)
Najstarejši materialni dokazi kažejo na poselitev Latinske Amerike pred 20.000 leti. Na
Azijski izvor prvotnih ameriških prebivalcev kažejo poleg mongoloidnosti (ki se ko gremo
proti jugu zmanjšuje) tudi jezikovne podobnosti z nekaterimi azijskimi jeziki. Sprva so se
prebivalci Latinske Amerike večinoma ukvarjali z lovom. (Špes, 2006, str. 93; Leonard, 1970)
Arheološka raziskovanja so prinesla dve pomembni ugotovitvi:
1. starost najdb se bolj, ko gremo proti jugu, zmanjšuje, kar kaže na to, da so prebivalci
prišli iz severa in se počasi selili proti jugu.
2. obstajali sta dve različni kameni družbi v kameni dobi: doba pred uporabo kopja in
doba lovljenja velikih živali. (Vázquez, Díaz, 1996, str. 34)
Prazgodovina novega sveta se začenja s prihodom človeka v Ameriko in se konča 43.000 let
kasneje z začetkom kmetijstva. Ta izjemno dolga doba, ki jo nekateri imenujejo litik (kamena
doba) ali predkeramično obdobje se (z zgodovinskega vidika) deli na 2 dobi:
1. arheolitik ali doba pred uporabo kopja,
2. cenolitik ali doba uporabe kopja.(Vázquez, Díaz, 1996, str. 34)
Arheolitik, ki je trajal od leta 40.000 do 13.000 p. n. š., je bil zelo podoben evropskemu
spodnjemu paleolitiku, saj so na obeh kontinentih izdelovali in uporabljali zelo osnovna in
slabo dodelana orodja iz kamna, kosti ali lesa. Verjetno so se večinoma preživljali z
nabiralništvom in lovom manjših živali, zaradi tega so se morali pogosto seliti, saj so se
morali preseliti vsakič, ko je zmanjkalo hrane v regiji, kjer so živeli. Lov na velike sesalce iz
ledene dobe je bil omejen na bolne ali stare živali. (Vázquez, Díaz, 1996, str. 34)
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Okrog leta 13.000 p.n.š. so priseljenci iz Azije uvedli nove načine obdelovanja kamna, tako se
je začela nova doba – cenolitik, ki je trajal do leta 7.000 oz. 5.000 p. n. š. Deli se na starejši in
mlajši cenolitik. Za starejšii cenolitik je značilen pojav kopja. Konice kopij so se zelo hitro
razvijale. Najprej so prebivalci lovili velike sesalce iz plejstocena (mamut, veliki bizon),
kasneje, ko so okrog leta 10.000 p. n. š. te živali izumrle, pa so začeli loviti manjše živali
(bizon,…). Ob koncu ledene dobe so se temperature zelo dvignile, osuševanje pa je
povzročilo velike spremembe v ameriški favni in flori. Indijanci so se morali privaditi novim
razmeram. Nekateri so nadaljevali z lovom, drugi pa so nabirali rastline in mehkužce, lovili
manjše živali in ribe. V tistem času pripadnost različnim kulturam še ni bila pomembna. Ob
atlantski obali Venezuele in Brazilije je se je razvila kultura sambaqui ali conchera, ki so se
preživljali skoraj izključno z nabiranjem morskih školjk (mariscos), tam, kjer pa so bile
razmere slabše, pa so se ljudje preživljali z lovom in nabiralništvom. Na preostalem delu
celine so nadaljevali z lovom velikih živali do izumrtja glavnih vrst okrog leta 5.000 p.n.š.
(Vázquez, Díaz, 1996, str. 34 - 35)
Kasneje so nastale trajnejše poselitve na zahodni obali Južne Amerike in na obrobju severnih
Andov ter v Srednji Ameriki (Mehika, Gvatemala), kjer so okrog leta 5.000 p. n. š. že gojili
gomoljnice, imeli so enostavno orodje. Kasneje so gojili tudi semenčnice – uporabljali so že
boljše orodje, shranjevali in prebirali (selekcionirali) so semena, okopavali pridelke. Poselili
so tudi sušnejše visoke planote, polja pa so namakali. Ko so se pojavili viški pridelka (več
hrane), je prišlo tudi do drugačne organizacije družbe. (Špes, 2006, str. 93)
Leta 7.000 p. n. š. so nekatere skupine nabiralcev začele z razvojem gojenja kultur oz.
kmetijstvom. Za ta dolgotrajen razvoj lahko navedemo tri ugotovitve:
1. Prilagajanje rastlin novim razmeram je bilo dolgotrajno in se je končalo okrog leta
2.000 p. n. š.
2. Ta razvoj se je hkrati začel na 4 območjih: Srednja Amerika, Andi, gozdovi
amazonskega porečja in na vzhodu današnjih ZDA.
3. Za razliko od ostalega sveta udomačevanje živali tu ni imelo tako velike vloge.
Indijancem je uspelo udomačiti le 2 vrsti ptic (raca in puran) in enega sesalca (lama).
Razvoj kmetijstva je prinesel veliko sprememb v socialni organiziranosti in v način življenja
Indijancev. Ni bilo več razlogov za nomadizem, družba se je začela razslojevati. Iznašli so
keramiko in razvila se je tekstilna industrija, kar je bilo povezano z gojenjem bombaža.
Rast kmetijskih skupnosti, tako po številu kot po produkciji, je omogočila, da se je pojavil
ozek sloj ljudi, ki se je polastil politične moči ter nadzoroval verske in ekonomske aktivnosti
v skupnosti. (Vázquez, Díaz, 1996, str. 36)
Ob prihodu Evropejcev sta v Latinski Ameriki živeli obe skupini prebivalstva: neagrarne in
agrarne družbe. Imeli sta različen način življenja ter gospodarjenja in različno družbeno
organizacijo.(Špes, 2006, str. 94)

2.3.2. NEAGRARNE DRUŽBE
Za neagrarne družbe so bili značilni lov, ribolov in nabiralništvo. Poseljevale so del
Brazilskega višavja, del Velikega nižavja, Pampe in Patagonijo, SZ del Mehiškega višavja,
Nizko Kalifornijo in del Velikih Antilov. Štele so okrog 15.000 prebivalcev, ki so živeli
nomadsko življenje in katerih mobilnost se je povečala s prevzemom konj. V Južni Ameriki
so se neagrarne družbe (nomadi) ohranile do 19. stoletja, ko so bili zadnji pampski Indijanci
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pregnani v rezervate. V Srednji Ameriki so bile te družbe redko naseljene in so ob stiku z
Evropejci zaradi bolezni in pobojev izginile. Nekaj se jih je ohranilo le na Mesi del Norte.
(Špes, 2006, str. 95)

2.3.3. AGRARNE DRUŽBE
Predkolonialne agrarne družbe so naseljevale dve tretjini ozemlja Latinske Amerike. Njihova
poselitev je bila stalna in gostejša. Poznamo dve različni obliki predkolonialnih agrarnih
družb: preprosto – primitivno kmetovanje in visoko razvite kulture. (Špes, 2006, str. 96)

2.3.3.1. PREPROSTO – PRIMITIVNO KMETOVANJE
Za preprosto oz. primitivno kmetovanje je značilna uporaba preprostih orodij, požigalništvo in
kolobarjenje pri čemer so manjše površine gozda požgali in sadili v požganino, Po 2 do 3 letih
se je rodovitnost zmanjšala, zato so postopek ponovili na novih površinah. Gozd se je hitro
zaraščal (v 10 do 20 letih se je obnovil), saj niso požigali velikih strnjenih površin. V
tropskem pasu (najpogosteje) na aluvialnih ravnicah (varzeo) so gojili maniok, sladki krompir
in koruzo. (Špes, 2006, str. 96)
Bili so zelo mobilni. Razširili so se od atlantske obale proti notranjosti do juga Brazilije,
vzhoda Paragvaja. Posamezna območja poselitve so bila v osrednjem, gozdnatem Čilu, na
Velikih Antilih, v Srednji Ameriki. Ker so imeli dovolj hrane, je bila njihova poselitev
gostejša. Najgostejša je bila na Velikih Antilih, ob prihodu Špancev je na Hispanioli živelo
več kot 1 milijon prebivalcev. Najdlje, do 19. stoletja, so se ohranili Araucani v Čilu (ki so
gojili krompir, koruzo in fižol). V južni Mehiki in Medmorski Ameriki so gojili koruzo, fižol,
buče, sladki krompir,… Požigalništvo se je tu ohranilo kljub neposredni soseščini visoko
razvitih kultur Majev in Aztekov. (Špes, 2006, str. 97)

2.3.3.2. VISOKO RAZVITE KULTURE

Ko so Evropejci prišli v Latinsko Ameriko, so tam našli kulturne pokrajine, ki so odražale
večtisočletno delovanje človeka, našli so več naselitvenih središč in dobro organizirane
državne tvorbe. Eno izmed takih naselitvenih središč je bilo na ozemlju današnje Mehike, kjer
naj bi v času Cortezovega osvajanja živelo okrog 6 milijonov ljudi. Prebivalci, ki so takrat
živeli na tem ozemlju, so se tja doselili s severa. Tu so našli kulturno pokrajino, ki je bila
rezultat poprejšnjega tisočletnega delovanja človeka, ki je s požigom uničil naravno rastje.
(Medved, 1972, str. 54)
Visoko razvite kulture so se razvile na dveh območjih: v Srednji Ameriki in v Andih.
Predstavljale so najmanj tri četrtine takratnega prebivalstva Latinske Amerike, a so pokrivale
le eno petino ozemlja. Gre za 3 kulture: Maji (ki so bili znani kot znanstveniki), Azteki
(vojščaki) in Inki (graditelji), ki so imeli naslednje skupne značilnosti: vse tri kulture so imele
strukturiran socialni sistem, kar pomeni, da so manjše skupine višjih slojev obvladovale
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večino, delovale so po konceptu politične države, imele so organizirano vojsko, visoko razvito
in intenzivno pridelavo hrane (namakanje), kar je pomenilo stabilno oskrbo s hrano, znali so
pridobivati in uporabljati kovine (srebro in zlato v obredne namene), za vse tri kulture je bil
značilen hiter razvoj mest, koncentracija prebivalstva, obrt, javni servis, monumentalna
arhitektura… (Špes, 2006, str. 98)
Azteki:
V Medmorski Ameriki sta bili v 15. stoletju dve
močni državi, na vzhodu Azteška na zahodu pa
Tarscan. Azteki (14. – do zač 16. stoletja) so
imeli glavno mesto Tenochtitlan s 100.000
prebivalci, ki je stalo na jezeru Taxcoco. Imelo
je mrežast tloris, veličastne palače in templje.
Španci so ga ob prihodu uničili, danes pa na tem
mestu stoji Ciudad de Mexico, glavno mesto
Mehike. Imeli so obvezno šolanje. Znani so bili
kot dobri matematiki (20-tiški sistem). Poznali
so parno kopel, živalske vrtove. Kakav so imeli
za sveto pijačo, znani pa so bili tudi kot kultura
koruze. (Špes, 2006, str. 99)

Karta 6: Naselitveno območje Aztekov

Vir: Špes, 2006, str. 99
Maji:
Karta 7: Naselitveno področje Majev
Južno od države Aztekov je bilo nekaj
neodvisnih poglavarstev, tudi nekaj mestnih
držav. Ta poglavarstva so bila npr.: Maji (8.
stol. p. n. š. – 16. stol.) na Jukatanu,
Zapoteki, Tolteki, Miksteki. Nikoli niso
imeli močnejše centralizirane države. Višek
so dosegli v 9. stoletju. Bili so dobri
matematiki, astronomi, imeli so koledar s
365 dnevi. V Srednji Ameriki je bila
največja gostota prebivalcev v novem svetu.
Po ocenah je tam živelo do 30 milijonov
prebivalcev. Imeli so visoko razvito
tehnologijo kmetovanja (terase, namakanje,
viseči vrtovi). Najbolj intenzivno so
obdelovali obrežja rek in jezer, kjer so na leto dobili
Vir: Špes, 2006, str. 100
po nekaj letin (namakanje in gnojenje).
Gojili so koruzo, fižol, bombaž in tropsko sadje. (Špes, 2006, str. 100)
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Inki:
V Andih so imeli prvo obliko države že leta
1000. p. n. š. in so imeli zato daljšo tradicijo. Ob
prihodu Evropejcev je na zahodu kontinenta
dominirala Inkovska država (zač 15. – zač 16.
stol.), ki se je razprostirala od juga današnje
Kolumbije do osrednjega Čila. Obsegala je torej
visoke andske planote Peruja, Ekvadorja,
Bolivije in SZ Argentine, puščavsko perujsko
obalo z rodovitnimi oazami in tropske obalne
ravnice na S. To je bilo pravo cesarstvo s strogo,
natančno organizacijo države. Vsi naravni viri so
bili v državni lasti. Proizvodnja in distribucija
hrane sta bili strogo nadzorovani. Imeli so
državni jezik (kečua) in državno religijo (sončno
božanstvo). Imeli so tudi dober prometni sistem,
saj so zgradili 3750 milj cesarskih poti (kamnite
poti), za tovorne živali so uporabljali lame.
Obvezno je bilo sodelovanje v vojski in pri
javnih delih, imenovano mita. Administrativno
središče je bilo Cuzco, središče severnega dela
cesarstva je bilo Quito, pomembno središče pa
je bilo tudi Machu Picchu.

Karta 8: Naselitveno območje Inkov

Vir: Špes, 2006, str. 101

V Inkovskem cesarstvu je bila gostota poselitve manjša kot v Srednji Ameriki. Ocenjujejo, da
je tu živelo okrog 12 milijonov prebivalcev. Imeli so visoko razvite tehnike pridelovanja
hrane. Poznali so namakanje, terasiranje, imeli so tudi domače živali (vendar manj za meso),
imeli so tudi skladišča hrane. Pridelovali so krompir in koruzo (ki je prišla iz Srednje Amerike
okrog leta 3000 p.n.š., tudi za pivo), sladki maniok in sladki krompir. Od živali so gojili
prašiče, race, pse, lame (tovorna žival, volna) in alpake (volna, meso). (Špes, 2006, str. 101 –
102)
2.3.4. KOLONIALNO OBDOBJE
12. oktobra 1492 je Krištof Kolumb odkril Ameriko in kot posledica tega dejanja se je tu
začelo kolonialno obdobje.
Kmalu po odkritju Amerike so si Španci in Portugalci v vsej Južni in Srednji Ameriki razdelili
interesni območji (sporazum Tordesillas 1494) na vzhod (današnja Brazilija – del), ki je
pripadel Portugalski in na ostali del, ki je pripadel Španiji. Posledice te delitve so vidne še
danes: v Braziliji je uradni in najbolj razširjen jezik portugalski, v skoraj vsej preostali
Latinski Ameriki pa španski. Španski jezik sega še v najjužnejše predele ZDA (Los Angeles,
Colorado…). (Ilešič, 1978, str. 101 – 102)
Šele leta 1513 so Španci prišli do tihooceanske obale, načrtnejša španska kolonizacija pa se
je začela po letu 1520. Najprej so kolonizirali otok Hispaniolo, kjer so domala v celoti
iztrebili avtohtono prebivalstvo. (Špes, 2006, str. 103)
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Karta 9: Prihod Špancev v Srednjo in Južno Ameriko in smeri raziskovanj ter osvajanj v
notranjost kontinenta z nekaterimi naselitvenimi centri

Vir: Špes, 2006, str. 104
Španci so torej najprej osvajali Srednjo Ameriko, nato pa so napredovali proti severni in
zahodni obali Južne Amerike. Leta 1517 so ustanovili mesto Panama, ki je imelo zaradi svoje
lege na ožini velik pomen za nadzor poti proti Južni Ameriki. (Špes, 2006, str. 103)
V Srednji Ameriki je Hernan Cortes ustanovil prvo špansko naselbino Veracruz, nato pa so
začeli graditi administrativno središče Nove Španije Ciudad de Mexico. Kasneje so iščoč
rudna bogastva začeli prodirati proti severu.
Portugalci so v notranjost prodirali počasneje, najprej so osvajali le obalo. (Špes, 2006, str.
103)
Angleži, Nemci in Francozi so v Ameriko najprej prihajali kot pirati, nato so kolonizirali
otoke in območje Gvajan (Surinam, Gvajana, Francoska Gvajana). (Špes, 2006, str. 103)
Najpomembnejši raziskovalec Južne Amerike je bil Francisco Pizarro. Španci so tu svoje
naselbine gradili ob obali. Ustanovili so Limo, ki je postala središče podkraljestva. (Špes,
2006, str. 103)
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Karta 10: Prihod Špancev in Portugalcev Južno Ameriko in smeri raziskovanj ter osvajanj v
notranjost kontinenta z nekaterimi naselitvenimi centri

Vir: Špes, 2006, str. 105
Španci so uspeli uničiti Inkovsko cesarstvo, med drugim tudi zaradi notranjih nesoglasij in
tekmovalnosti med nasledniki zadnjega Inka.
Španci so iskali rudnike srebra in zlata ter domnevna bogastva (vladarjev) (nastala je legenda
o zlatem mestu El Doradu).
Kolonizatorji so prodirali proti Altiplanu po dveh poteh:
- po severni, ob reki Rio Magdalena in naprej proti Quitu in Limi in
- po južni, ob reki Parana do Paragvaja in preko Gran Chaca. Tu so že v 16. stoletju ustanovili
dve mesti: Asunción in Santa Cruz.
Španci so zgradili semifevdalni sistem (haciende), zanje je bilo značilno tudi agresivno
pokristjanjevanje. Portugalci in ostali Evropejci pa so uvedli bolj kapitalistične oblike
gospodarjenja in tudi suženjstvo (črnci - delo na plantažah). (Špes, 2006, str. 106)
V španskih in portugalskih kolonijah je imelo oblast fevdalno plemstvo, ki je skupaj s
Cerkvijo in trgovci te dežele izkoriščalo 300 let. Glavni vir bogastva so bili rudniki srebra, v
katerih so v začetku delali zasužnjeni Indijanci, drugi vir so bile plantaže, zlasti sladkorne, na
katerih so delali sužnji, ki so bili pripeljani iz Afrike. (Ilešič, 1978, str. 102)
V Latinski Ameriki je kolonializem pustil naslednje učinke:
- zmanjšanje števila domorodnega prebivalstva. Najbolj se je zmanjšalo število
domorodnega prebivalstva na otokih, kjer so bili najprej v stiku z Evropejci. Tu se je
samo v prvih 10 letih število prebivalstva zmanjšalo na eno desetino. Vzrok so bili
poboji, pa tudi težki pogoji za delo na plantažah in v rudnikih (belci so namreč najprej
izkoriščali Indijance kot delovno silo). Izgubili so vire preživljanja (ker so jim vzeli
zemljo), zato je prišlo do pomanjkanja hrane. Močan vzrok za tak upad števila
prebivalcev pa so bile tudi bolezni, ki so jih belci, kasneje pa tudi črnski sužnji prinesli
s seboj (okužbe, tifus, črne koze, iz Afrike malarija) (Špes, 2006, str. 107)

22

Tabela 3: Ocena števila prebivalcev LA (v milijonih)
1500
1570
Srednja Amerika
20 - 25
2,5
Andska Amerika
11 - 12
1,5
Vir: Špes, 2006, str. 107
-

-

-

-

1800
1,5
0,6

rasna pomešanost med Indijanci, belci in črnci. Ker so se iz Španije in Portugalske
doseljevali večinoma samo moški, so se v Latinski Ameriki poročali z Indijankami in
tako je prišlo do nove podrase - mestici. Prišlo pa je tudi do mešanja med ostalima
rasama, tako da so nastale razne mešane podrase.
V Latinski Ameriki prevladujeta španski in portugalski (Brazilija) jezik. Indijanci
večinoma še govorijo svoje jezike (kečua in ajmara se govorita v Andih, v Čilu
govorijo jezik Aravkancev, jezika tupi in guarani v Brazilskem višavju, maya v
Mehiki…). Pomanjkljiva je dvojezičnost v izobraževanju in v javnosti.
Uradna vera je rimskokatoliška, med domačini pa so ohranjeni elementi tradicionalnih
verovanj.
Socialne razlike so povezane z barvo kože (bolj si bel, bolj si bogat). Lastništvo
zemlje je izvor ekonomske in politične moči.
Za kolonialni sistem trgovanja je (bilo) značilno, da prevladuje (je prevladovalo)
trgovanje z matično državo po sistemu: izvoz surovin – uvoz končnih izdelkov.
Trgovanje je bilo strogo nadzorovano, v španski koloniji sta bili le dve uradni
pristanišči: Lima in Cartagena. Več svobode so dobili šele v 18. stoletju (z Burboni).
Zaradi neživljenjskih omejevanj je bilo veliko tihotapljenja. (Špes, 2006, str. 109)
Za kolonialno gospodarstvo so bile značilne encomiende. To so bile najbolj učinkovite
gospodarske in socialne institucije iz srednjeveške Španije, ki so bile v Latinski
Ameriki modificirane, tako, da je skupino indijanskih naselij upravljal španski
gospodar (encomendero), ki jih je bil dolžan učiti španščino in prevzemanje katoliške
vere. V zameno pa so Indijanci dajali gospodarju povračilo v pridelkih ali delu,
kasneje so naturalije zamenjali davki. To je bilo uspešno na območjih z gosto
poselitvijo, tam, kjer je bila gostota poselitve manjša ali je število domorodnih
prebivalcev upadalo, je bil premajhen oz. manjši dohodek. (Špes, 2006, str. 109)
Pomembno je bilo tudi rudarstvo. Rudniki zlata so bili v Kolumbiji, Ekvadorju in Čilu,
rudniki srebra pa v Peruju, Boliviji – Potosi in Mehiki – Zacatecas. Španci so
izkoristili sistem obveznega sodelovanja pri javnih delih, ki so ga poznale
predkolonialne civilizacije (brezplačno delo tudi do 4 mesece na leto).
V kmetijstvu je domače prebivalstvo ohranilo prejšnje oblike pridelovanja hrane. V
bližini rudnikov in mest so bile večje potrebe po (tudi drugačni) hrani, zato so uvajali
evropske kulture (pšenica, vinogradi, olive, sladkorni trs) in živali (ovce, konji, mule)
pa tudi nove tehnologije.
Pridelava hrane za prodajo je razvila sistem haciend. Španski priseljenci so dobili v
upravljanje velike kmetijske površine, ki so jih širili tudi na račun Indijancev oz.
njihove zemlje. Na območjih z manjšo gostoto poselitve so bile haciende večje, z
zmanjševanjem števila domačinov pa so se povečevale tudi drugod. Velike haciende je
imela tudi Cerkev (Jezuiti, ki so bili leta 1768 pregnani, Avguštinci in Dominikanci).
Praviloma je bila na haciendi velika hiša lastnika ali upravnika, več manjših koč
delavcev, cerkev ali kapela.
Španija je ščitila špansko obrt in industrijo, zato je zavirala razvoj obrti in industrije v
Latinski Ameriki, dovolili so le toliko proizvodnje, da je pokrila domačo rabo (tekstil
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– tradicija, keramika, indigo, škrlat…). Nastali so manjši obrati – »obrajes«, ki so bili
strogo nadzorovani s strani španskih birokratov. (Špes, 2006)
Portugalsko kolonialno gospodarstvo:
Leta 1594 je Brazilija uradno postala del Portugalskega kraljestva, prestolnica je bila Bahia –
Salvador. Najprej so pretežno izkoriščali les iz JV brazilskega gozda, kasneje pa so začeli
pridelovati sladkor na obali (od 16. stoletja so cene sladkorja v Evropi rasle). Poselitev je bila
redkejša. V začetku niso gradili večjih mest (kot so jih Španci), zgradili pa so več manjših
pristanišč. V Minas Geraisu so kopali zlato. Za Brazilijo je značilno, da so tam neugodne
naravne razmerje za življenje belcev, tudi domorodnega prebivalstva je bilo malo, zato so za
delo na plantažah vozili črnce iz Afrike (sužnji, bolj navajeni na take podnebne razmere).
(Špes, 2006, str. 112)
Po ocenah so skupaj v Ameriko do leta 1870 pripeljali okrog 9.400.000 ljudi. Odprava
suženjstva je potekala počasi. Leta 1823 so ga odpravile Čile, Kostarika, Salvador in
Nikaragva, leta 1851 Panama, leta 1853 Argentina in Urugvaj in šele leta 1888 Brazilija.
(Špes, 2006, str. 113)
Graf 2: Delež uvoza sužnjev po regijah
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2.3.5. OBDOBJE BOJEV ZA NEODVISNOST
Kolonialnemu obdobju je sledilo obdobje bojev za neodvisnost, katero je večina držav
dosegla med leti 1815 in 1830. (Špes, 2006, str. 114)
V začetku 19. stoletja se je po vsej Latinski Ameriki začela vstaja zoper portugalske in
španske osvajalce. Med leti 1810 in 1825 sta Španija in Portugalska izgubili vse svoje

24

ameriške kolonije razen Kube in Portorika. Dotedanje kolonije so postale neodvisne države,
ki so bile gospodarsko slabe in politično neustaljene, zato so se odprle tujemu kapitalu, še
posebej britanskemu, ki je dajal posojila tamkajšnjim vladam, dobival koncesije za gradnjo
železnic in za izkoriščanje naravnih bogastev ter ustanavljal svoje banke. (Ilešič, 1978. str.
102)
Potomci priseljencev iz Evrope so bili namreč nezadovoljni s špansko nadvlado in strogo
omejevanim kolonialnim gospodarstvom. V Latinski Ameriki so bila tri glavna središča boja
za neodvisnost. (Špes, 2006, str. 114)
V Mehiki je bil vodja upora oče Hidalgo (kreolski duhovnik), ki je leta 1810 vodil pohod
Indijancev in mesticev na prestolnico, v zameno pa jim je obljubljal vrnitev zemlje. Španci so
Hidalga ujeli in ubili, načrt pa je končal Avgust Iturbide, ki se je proglasil za cesarja. Leta
1821 je Mehika (končno) dosegla samostojnost, pri tem pa si je priključila Jukatan, Chiapas,
Gvatemalo, Honduras, Salvador, Kostariko in Nikaragvo. (Špes, 2006, str. 114)
Leta 1823 je vojska ustanovila Mehiško republiko, priključila sta se ji tudi Chiapas in Jukatan,
ostala območja pa so se osamosvojila (Združenje provinc), leta 1838 je nastalo pet republik.
Med leti 1846 in 1848 je bila Mehika v vojni z ZDA, mehiška prestolnica je bila okupirana.
Mehika je v tej vojni izgubila kar 40 % svojega ozemlja (Kalifornijo, Arizono, New Mexico
in del Utaha, Kolorada. Teksas pa se je že leta 1845 samovoljno priključil k ZDA. Zaradi
nesposobne oblasti postane leta 1863 vladar (Mehike) Maksimiljan Habsburški, ki pa je bil
kasneje ubit. Leta 1910 sta Pancho Villa in Emilio Zapata vodila revolucijo. (Špes, 2006, str.
115)
Na severu Južne Amerike je bil vodja borbe za neodvisnost Kolumbije, Venezuele in
Ekvadorja Simon Bolivar. Po osamosvojitvi je ustanovil Veliko Kolumbijo, ki je trajala od
leta 1822 do 1830 nato pa je razpadla na tri države. (Špes, 2006, str. 115)
Na jugu Južne Amerike je Jose de San Martin leta 1810 s kreoli proglasil neodvisnost regije
Buenos Aires in nato začel prodirati proti Limi. San Martin je nato z vojsko v Andih premagal
Špance. Leta 1816 je Argentina postala neodvisna, dve leti kasneje pa tudi Čile. San Martin se
je združil z Bolivarjem in leta 1824 so zmagali še v Peruju. Dve leti kasneje so dosegli
neodvisnost vseh držav južne Amerike. Španska posest je razpadla na 15 držav
(podkraljevin), v Srednji Ameriki se je to zgodilo kasneje, saj je Dominikanska republika
dosegla neodvisnost šele leta 1844, Kuba pa leta 1898. (Špes, 2006, str. 116)
Portugalsko kraljestvo je propadlo leta 1807. V času Napoleonovih vojn je kralj pribežal v
Brazilijo. Monarhija se je tu nadaljevala do leta 1889. (Špes, 2006, str. 116)
Ob koncu 19. stoletja se je začel krepiti vpliv ZDA v Latinski Ameriki. Leta 1898 so ZDA od
Španije dobile Portoriko, formalno neodvisno Kubo pa so začele na nek način nadzirati. Z
gradnjo Panamskega prekopa (1904 – 1914) je ameriški vpliv zlasti močno posegel v Srednjo
Ameriko. Po 1. svetovni vojni so se gospodarske in politične vezi Latinske Amerike z ZDA še
okrepile: vedno bolj se je na ZDA navezovala Argentina, ki je bila (gospodarsko) do takrat
skoraj povsem pod britanskim vplivom. (Ilešič, 1978, str. 102)
Po osamosvojitvi so nastali številni spori med državami, značilni so bili tudi številni vojaški
udari in pa menjavanje diktatur. Vzroki za takšno stanje so bili naslednji:
- geografska raznolikost: oblika in položaj državnega teritorija (Urugvaj je nastal leta
1828 po sporu med Brazilijo in Argentino, Paragvaj in Bolivija nimata izhoda na
morje,…)
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nejasne meje med novo nastalimi državami (prejšnjimi španskimi podkraljestvi).
Države so bile večinoma v notranjosti redko poseljene. Koncentracija španskega
prebivalstva je bila v glavnem v mestih in ob obali. Državne meje so potekale tudi po
neposeljenih ali celo neraziskanih področjih s težkimi pogoji za življenje. Meje so bile
ob osamosvojitvi držav ponekod samo hipotetične.
Pomanjkanje narodne identitete: prebivalci so bili potomci priseljencev iz Evrope, tu
so živele različne skupine avtohtonega prebivalstva.
Odsotnost demokratične tradicije. Maloštevilna elita je imela v lasti večino naravnih
virov. Vzvodi oblasti so bili v rokah veleposestnikov, ki so imeli podporo vojske.
(Špes, 2006, str. 122)

2.3.6. LATINSKA AMERIKA PO 2. SVETOVNI VOJNI
Po 2. svetovni vojni se je še okrepil gospodarski in politični vpliv ZDA v Latinski Ameriki,
pri tem je izpodrinil nemškega in japonskega. Toda hkrati se je v marsikateri latinskoameriški
državi pojavil odpor proti temu vplivu. Nekatere so se skušale osamosvojiti in obnoviti stike z
Evropo. Ponekod so se oblikovala močna revolucionarna gibanja – na Kubi si je takšno
gibanje priborilo oblast… (Ilešič, 1978, 102)
V 70. in začetku 80. let 20. stoletja so bile v večini južnoameriških držav vojaške diktature
(pred tem so se v 30. letih ciklično menjavale oblasti). Za diktature so (bili) značilni veliki
nacionalni programi za enotnost države, želja po kolonizaciji notranjosti države in izboljšanju
prometne infrastrukture, gradnja lastne strateške industrije (težka metalurgija, energetika) s
pomočjo tujega kapitala. Posvečali so se tudi varnosti države, k čemur so prištevali predvsem
boj proti opoziciji (gverila) in razumnikom oz. izobražencem (tudi študentom). (Špes, 2006,
str. 123)
3. DOSEDANJE DIALEKTALNE DELITVE LATINSKE AMERIKE
(poglavje je povzeto po Moreno Fernández, 1993, str. 17 – 37)
3.1. JUAN IGNACIO DE ARMAS Y CÉSPEDES
Prva ideja o dialektalni delitvi latinsko-ameriške španščine je nastala leta 1882. Njen avtor je
bil Juan Ignacio de Armas y Céspedes, ki se je sicer ukvarjal z novinarstvom, v katerega je
vložil svoje obsežno znanje zgodovine, znanosti in literarne kritike. Bil je avtor večih poročil,
znanstvenih esejev, dramskih del in nekaj študij, posvečenih filologiji. Med slednjimi je
najbolj znano njegovo delo »Oríjenes del lenguaje criollo« (»Nastanek oz. izvor kreolskega
jezika«).
Njegov predlog dialektalne delitve je bil objavljen v delu, ki je imelo sicer drugačen namen.
Kubanski avtor je želel narediti opis karibskega prostora, pri čemer je dal največji pomen
besedišču. Pri tem se je najbolj posvetil besedišču, ki označuje živali, rastline in predmete, ki
so povezane z morjem. Posebej je obravnaval besede, ki so biskajskega, arabskega,
latinskega, grškega, mehiškega in kečuanskega porekla, poleg tega pa je tudi pojasnil na novo
nastale besede in tiste, katerih raba je v Španiji že izginila.
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Kakor sta to delo označila Zamora in Guitart, je bil namen Armasove publikacije, v skladu z
zanimanjem tistega časa za enotnost oz. fragmentacijo jezika, pokazati neizogibnost
frakcioniranja ameriške španščine in dokazati minimalen vpliv indijanskih jezikov na
španskega. Žal je Armas svoje argumente opravičeval z etimologijami, ki so včasih prav tako
slikovite, kakor tudi nesmiselne.
V delu »Oríjenes del lenguaje criollo« je Armas y Céspedes posvetil nekaj začetnih strani
delitvi kastiljskega jezika v Ameriki. Sledi izsek iz tega poglavja:
»Ta jezik sem poimenoval kreolski, ker nisem našel boljšega izraza za skupek glasov,
besed oz. izrazov in posebnih (slovničnih) konstrukcij, ki so v splošni rabi na Kubi, v
Santo Domingu, Portoriku, v republikah Venezuela in Kolumbija ter v nekaterih
predelih Srednje Amerike.
Oblikovati se je začel na Antilih, na obsežni osnovi kastiljskega jezika, že od prvih dni
po odkritju Amerike. Razširjal se je z osvajanjem kontinenta. Na začetku je bil jezik
označen z imenom jezika otokov, obogatil se je z mnogimi besedami na novo osvojenih
regij; s prvimi kreolci je pridobil homogenost in razločilne lastnosti (začel se je
razlikovati od drugih dialektov…). Danes ta jezik tvori nekakšen kastiljski dialekt, ki
ga najdemo na obalnem področju karibskega morja in ki bo, brez dvoma, v
prihodnosti predstavljal osnovo za jezik, ki bo izhajal iz tistega, ki so ga prinesli
odkritelji in prvi osvajalci Amerike.
Nov jezik se bo razvil v Mehiki in v Srednji Ameriki, eden ali morda dva na pacifiškem
področju, eden v Buenos Airesu, ki se kot najbolj oddaljen od čistega matičnega jezika
najbolj oz. najhitreje razvija v samostojen jezik. Kastiljščina, kakor se imenuje matični
jezik, bo v Ameriki pustila najmanj štiri jezike, ki si bodo v splošnem podobni, tako,
kot so si podobni današnji (romanski) jeziki, ki izhajajo iz latinščine.« (Moreno
Fernández, 1993, str. 17 – 18)
Armas je predvideval, da se bodo iz ameriške Španščine razvili najmanj štirje jeziki. Vendar
pa ni podal vzrokov, ki bi razložili, zakaj bo prišlo do fragmentacije, niti ni opisal oz. razložil
konkretnih geografskih razmejitev (med conami). Prva cona, kjer govorijo t. i. kreolski jezik,
zajema Antile, Venezuelo, Kolumbijo, ki je takrat vključevala tudi ozemlje današnje Paname.
Sem je, brez razlage, vključil tudi dele Srednje Amerike. V drugi coni sta Mehika in Srednja
Amerika, izključujoč tiste predele Srednje Amerike, ki padejo v prvo cono. V pacifiško regijo
uvrsti še eno območje, tako, da bi to cono lahko razdelili na dve, vendar je pri tem zelo
nenatančen. Kot zadnjo pa omenja še cono Buenos Airesa, ki naj bi bila jezikovno najbolj
inovativna. Kot pravi Armas se bo na vsaki od teh con razvil nov jezik, saj se je na prvi že
razvil nekakšen kvazidialekt španščine. Te štiri cone so narisane na karti 11, kjer so vrisani
vsi tisti detajli, ki jih je vrisal Armas.
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Karta 11: Armasova delitev Latinske Amerike

Karibi (kreolski jezik)
Pacifiška cona
Buenos Aires
Mehika in Srednja Amerika

V Armasovem delu je morda najpomembnejše to, da je začel pisati o lingvistični evoluciji, ki
pa bi jo morali strokovnjaki še podrobneje proučiti.
3.2. PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
Mnogi menijo, da je Pedro Henríquez Ureña leta 1921 sledil ideji Armasa, ko je ameriško
španščino razdelil na dialektalne cone. Res je, da je tudi Ureña (prav tako kot Armas) izdelal
predlog dialektološko delitve Latinske Amerike, vendar pa njegove cone ne sovpadajo
(popolnoma) z Armasovimi.
V prvih treh člankih, ki jih je Ureña objavil pod naslovom »Observaciones sobre el español de
America« (»Ugotovitve oz. opombe o ameriški španščini«), je predstavil svoj predlog
dialektološke delitve Latinske Amerike, ki je bil do zdaj najbolj poznan in največkrat
uporabljen in morda prav zato tudi najbolj kritiziran.
Preden je Ureña objavil svoj predlog, je dodal še celo vrsto dejavnikov, ki bi lahko vplivali na
jezikovno diferenciacijo (Latinske Amerike): klimatska raznolikost, razlike med prebivalci,
različne stopnje (razvitosti) kulture in odprtosti. Pomemben je bil tudi stik z različnimi
indijanskimi jeziki, ki je bil, kot bomo kasneje videli, odločilni dejavnik.
Na podlagi klimatskega elementa je Henríquez razlikoval višje ali hladnejše predele in nižje
ali toplejše predele. Ta dominikanski avtor meni, da je skupaj z Maxom Leopoldom
Wagnerjem eden prvih, ki je opozoril na ta element. Wagner je pripisal več (pojava)
andalucizma nižjim območjem in manj le-tega višjim. Ureña pa je opozoril na
konzonantizem, ki se pojavlja v višjih področjih, kjer so konzonanti (oz. njihova raba) bolj
trdni kot v nižjih področjih; raje pa se izogne povezavam z andalucizmom, katerega zavrača.
Menendez Pidal pa je (po drugi strani) povzel to teritorialno razdelitev, da bi s tem upravičil
geografske elemente pri dialektalni delitvi Latinske Amerike. Odločil se je za podobno
interpretacijo andalucizma kot Wagner; notranje ali andske dežele Južne Amerike, s slabo
razvito trgovino in slabim družbenim razvojem v 16. in 17. stoletju kažejo pečat
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andaluzijščine, ki pa ni zelo velik. V obalnih deželah, ki so imele bolj razvito trgovino in stik
z matičnim oz. glavnim mestom (Sevilla, Madrid), pa se andalucizem pojavlja v večji meri.
Eden najpomembnejših stavkov španske dialektologije je ta, ki ga je uporabil Ureña v uvodu
v svoj predlog dialektološke delitve Latinske Amerike: »Začasno si bom drznil razdeliti
špansko govoreči del Amerike na pet glavnih con«. (Moreno Fernández, 1993, str. 21)
S tem stavkom izraža težavnost prizadevanja in tveganja, kateremu je izpostavljen
raziskovalec, ki objavlja svoja dognanja, kadar nima dovolj podatkov, ki bi ga podprli.
Predlagal pa je pet naslednjih con:
I.
Dvojezične regije na jugu in jugozahodu ZDA, v Mehki in republikah Srednje
Amerike,
II.
Španski Antili, obala in območje llanosa v Venezueli in verjetno sever Kolumbije,
III.
Andski predeli Venezuele, notranjost in zahod Kolumbije, Ekvador, Peru, večji del
Bolivije in morda sever Čila,
IV.
Večji del Čila in
V.
Argentina, Urugvaj, Paragvaj in morda del jugovzhoda Bolivije.
Podobnost z Armasovo delitvijo lahko opazimo, če primerjamo karto 11 in karto 12.
Karta 12: Ureñeva delitev Latinske Amerike

Prav tako kakor sama delitev Latinske Amerike, pa so pomembni tudi kriteriji za le-to. Kot
prvo, gre za predlog, v katerem je upoštevana le leksikalna raven. Henríquez Ureña vsaj na
začetku ni upošteval fonetičnega vidika, ker le-ta ne bi tvoril popolnoma homogenih con. S
tem ni želel povedati, da je leksikalna raven najboljša za delitve teritorijev - njegova delitev
angleščine v ZDA je temeljila na fonetičnih razlikah - ampak, da je v kompleksnosti ameriške
španščine leksika (oz. besedišče) tista, ki je najboljši medij za odkrivanje jezikovne
homogenosti pokrajin.
Kriteriji, ki jih je uporabil Henríquez Ureña razkrivajo lastnosti vsake posamezne cone. Ti
kriteriji pa so naslednji:
1. Geografska bližina regij, ki sestavljajo določeno cono,
2. Politično-kulturne povezave med regijami,
3. Kontakt vsake cone z enim glavnim indijanskim jezikom (I. Náhuatl, II. Lucayo, III.
Kečua, IV. Araucano in V. Guaraní).
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Tretji kriterij nam potrjuje, da ta dominikanski jezikoslovec ni izhajal iz Armasovega
predloga. Pri tem pa naletimo na zanimivo ugotovitev: Armas v svoji knjigi govori o
majhnem vplivu indijanskih jezikov na španščino, medtem ko Ureña meni, da kontakt
španščine z indijanskimi jeziki daje posebno značilnost vsakemu teritoriju oz. coni.
Ureña dovoljuje možnost nadaljnjega členjenja ozemlja znotraj vsakega od teh teritorijev,
čeprav podrobnosti omenja le pri prvi coni. Ni pa podal primerov, ki bi dokazali homogenost
petih glavnih con, niti ni dokazal tega na področju političnih in kulturnih povezav med
regijami, niti na področju stikov španskega jezika z indijanskimi.
Prednost, ki jo je dal leksikalni ravni pri dialektalni delitvi prostora ne pomeni, da lahko
fonetiko pustimo ob strani zato, ker je ravno ta raven tista, kateri nameni največ strani v
publikaciji z naslovom »Observaciones…«. V tretjem delu njegove publikacije je ta
dominikanski filolog predstavil geografsko porazdelitev fonetičnih pojavov (medvokalni in
končni [d], [g] pred [u], [l], [y], [f], [h], [n], [r] in [rr] in končno tudi [s]). Vendar je to naredil
zato, da bi pokazal s kakšnimi težavami se je srečeval pri delitvi teritorija na podlagi fonetike
in posledično dokazal potrebo po zatekanju k leksikalni ravni.
Ureña je znal zelo dobro oceniti, kaj lahko uporabi in kaj ne: neprimernost fonetike je, na
primer, Melvyna Resnicka pripravila do tega, da je opustil svoj namen, da bi sam sestavil
lastno dialektološko delitev Latinske Amerike.
Kriteriji, ki jih je uporabil Ureña so bili zelo kritizirani. Videli bomo, katere šibke točke so
odkrili in označili drugi raziskovalci.
Začetnik vrste del oz. pregleda kriterijev Ureñe je bil Portoričan Augusto Malaret, ki je to
naredil 16 let po prvi objavi »Observaciones…« .Malaret je v svojem članku združil nekaj
zapiskov iz svoje osebne korespondence z različnimi strokovnjaki iz vsega kontinenta, ki
vsebujejo tako natančnejša pojasnila Ureñevega predloga, kakor notranje delitve posameznih
držav. Dopisovalci Malareta so bili Juan B Selva (Argentina), Adolfo Berro García (Urugvaj),
Gustavo Lemos (Ekvador),Víctor Muñoz Reyes (Bolivija), M. Benvenutto Murrieta (Peru),
Félix Restrepo (Kolumbija) in Samuel Lewis (Panama).
Neposredna namiga na Ureñeve ideje sta le dva. Eden je napisan v posebnem pismu Juana B
Silve: »Klasifikacija dialektalnih con, ki jo je napisal, Ureña je, kot je razvidno iz delitve
Argentine, zelo relativna. In v resnici je težko napraviti tako klasifikacijo, ne da bi prej
opravil tako natančno delo, kot so ga Gillieron, A.Griera ali Jaberg in Jud.« (Moreno
Fernández, 1993, str. 24)
Restrepo pa je (po drugi strani) napisal: »Ureñeva delitev amerikanizmov se mi ne zdi tako
pravilna. Izgleda, da je on upošteval le lokalni vpliv nekaterih indijanskih jezikov, tako bi
morali ugotoviti (in popraviti), kateri indijanski jeziki so bili najbolj razširjeni in kje so se
nahajali.« (Moreno Fernández, 1993, str. 24) Opombe, ki so jih Malaretovi dopisovalci
zapisali o svojih državah, so bolj posledica boljše in večje jezikovne zbirke podatkov, ki jo je
vsak od njih zbral, kot pa razlike v metodologiji med njimi in Ureño (izjema je morda le Félix
Restrepo). (Moreno Fernández, 1993, str. 24)
Leta kasneje je Charles E. Kany trdil, da je Ureñev predlog bolj hipotetičen kakor realističen.
Ta avtor je, ko je sestavljal geografsko porazdelitev nekaterih sintaktičnih lastnosti (Latinske
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Amerike), naletel na enake probleme, kot so jih že omenjali njegovi predhodniki v zvezi s
fonetiko, namreč, da nobena cona ni čisto enotna. Zato ni mogel uporabiti Ureñevih zasnov.
Nesoglasje, ki ga je izrazil Rona, pa se zdi še izrazitejše. Lahko ga povzamem na naslednji
način (Moreno Fernández, 1993, str. 25):
1. Velikih ameriških jezikovnih družin ni le 5, ampak jih je mnogo več. Če uporabimo
kriterij kontakta na taki ravni jezikov za sestavo geografske delitve, moramo
upoštevati več con.
2. Geografska lociranost indijanskih jezikov se ne ujema popolnoma z Ureñevim
predlogom.
3. Indijanski jeziki niso prišli v kontakt z enotno španščino, marveč z govorci različnih
španskih dialektov.
4. Ureña je pomešal mešanje jezikov s sociološkim oz. etničnim mešanjem.
5. Ureñev predlog ne dovoljuje izpopolnjevanj. Edina rešitev je sestaviti jezikovnogeografsko regionalizacijo z drugačnimi kriteriji.
Iz vsega tega Rona zaključuje, da je v Ameriki treba izhajati iz izoglos, kar pomeni, da je
treba omejiti geografsko porazdelitev vsakega jezikovnega pojava, da bi vedeli, kje se stikajo
izoglose. Šele ko ugotovimo dialektalno delitev na podlagi jezikovnih dejstev, lahko
uporabimo tudi zunaj-jezikovne kriterije, med katere Rona šteje vpliv Indijancev. Očitna je
potreba po določitvi izoglos ameriške španščine: to moramo opraviti pred drugimi nalogami,
vendar so izoglose lahko posledica ne (samo) vplivov med jeziki, ampak (tudi) socioloških ali
etničnih vplivov. Pozornost pa vzbuja to, da Rona ni namenil nobenega komentarja ostalima
dvema kriterijema, ki ju je uporabil dominikanec.
V vsakem primeru je težko primerljiva količina materiala, ki ga je imel na razpolago Ureña in
tista, s katero je razpolagal Rona. Podobno bo, ko bomo soočili količino materiala leta 1964 s
tisto, ki bo na razpolago takrat, ko bo izšel »Lingvistični atlas Hispanoamerike«. Omejitve
obdobja in podatkov so neizogibne, vendar redko odvzamejo vrednost raziskavam, ki so
natančno oz. skrbno narejene.
Kasneje so Ronovim kritikam dodali še nove. Juan M. Lope Blanch meni, da je šibkost
Ureñevega predloga v tem, da je dal preveč poudarka tedanjemu vedenju o ameriški španščini
in v tem, da je bil njegov predlog narejen preveč na splošno, pri čemer je preveč pomena dal
jezikom, ki so pustili substrate v španščini. Tudi Blanch je zanemaril ostale Ureñeve kriterije,
ki so bili (čeprav ne obrazloženi s primeri) upoštevani v Ureñevem predlogu.
3.3. DELOS LINCOLN CANFIELD
Po letu 1921 so bile najpomembnejše raziskave o ameriški španščini tiste, ki jih je opravil
Delos Lincoln Canfield. Pravzaprav je vse ugotovitve Resnicka, Zamore in Rona Canfield
upošteval v svojem delu. Dve najpomembnejši deli Canfielda »La pronunciación del español
de América« in »Spanish Pronunciation in the Americas« sta si podobni v ciljih, ki jih je jasno
opisal Navarro Tomás v predgovoru prve knjige: geografsko označiti oz. opisati variante
alofonov tistih fonemov, ki so najbolj modificirani v ameriški izgovorjavi ter označiti izvor in
čas nastanka in razširitve takih variant. V «La pronunciación…« je Canfield kronološko uredil
pojave in priskrbel veliko geolingvističnih informacij; v delu »Spanish Pronunciation…« pa je
avtor uredil fonetična dejstva po državah in pri vsakem komentiral kronološki vidik. V prvem
delu je seveda imel na razpolago manj materiala kot v drugem.
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Ker je bilo podatkov takrat še malo, je obveljalo mnenje, da je Canfieldovo delo leta 1962
prezgodnje. Vendar če svojih del ne bi objavil, bi bile nadaljnje študije (drugih avtorjev)
opravljene še kasneje.
Canfield je uporabil vse znanje, ki je bilo takrat na voljo, še posebej tisto o fonetiki, da je
raziskal lingvistično fragmentacijo ameriške španščine. Ni bil obseden s tem, da mora
napraviti dialektalno delitev vsega ozemlja. Enostavno je obravnaval tisto, kar je poznal, s
čimer je zelo prispeval k raziskovalni fazi urejanja podatkov – geografsko in kronološko.
Edina delitev, ki jo je v resnici naredil, je delila visoke cone Amerike od nizkih con; prve
odražajo nek začetni andalucizem, druge pa bolj razvitega.
3.4. JOSÉ PEDRO RONA
Leta 1964 je José Pedro Rona predlagal prvo dialektalno delitev ameriške Španščine, ki je
izhajala iz jezikovnih ravni, ki jih je predlagal že Ureña: glasoslovje, oblikoslovje in skladnja.
Želel je raziskovati oz. uporabiti globlje ravni jezika (predvsem glasoslovje in oblikoslovje) in
definirati dialekte s pomočjo sistema izoglos. Tudi Rona se je (kot smo lahko pričakovali)
srečal s podobnimi problemi kot njegovi predhodniki: s pomanjkanjem podatkov, nepopolnim
poznavanjem mnogih pojavov in njihovo geografsko porazdelitvijo. Mogoče je prav zato
Rona uporabil podobne besede kot Ureña: »Poudarjam, da ne želim narediti dialektalne
delitve teritorija (tudi začasne ne), temveč želim pokazati napredovanje v tej zadevi«.
(Moreno Fernández, 1993, str. 27)
Napredek, na katerega se nanaša citat je v spoznanju, da je treba najprej vzpostaviti
dialektološko porazdelitev na podlagi jezikovnih dejstev, da bi nato lahko vključil še izvenjezikovne razlage. Z drugimi besedami: želel je odkriti sisteme izoglos, iz katerih bi sklepal o
razdelitvi teritorija in kasneje (na podlagi tega) raziskal vplive med ljudstvi, pomembnost
političnih meja…
Definicijo sistema izoglos ameriške Španščine so naredili na podlagi 4 pojavov, ki jih je Rona
imel za sistematične in dovolj dobro poznane: yeismo (defonologizacija /y/- /l/ (izguba
razločevalne lastnosti)), žeismo (realizacija prednjih fonemov kot frikativni ali afrikatni
palatali, zveneči ali nezveneči), voseo in glagolske oblike, ki se ujemajo z zaimkom vos. Prvi
trije pojavi lahko v določeni coni obstajajo ali pa jih ni, četrti pa se kaže na 4 načine.
Rona je iz tega identificiral 16 dialektalnih con in ko je dodal tem kombinacijam (odsotnost,
prisotnost določenega pojava, glagolska oblika) pojav konkurence med jeziki (dvojezična
območja, kreolski govori), je dobil še 7 con, pri čemer je jasno, da tistih teritorijev, kjer se
jeziki mešajo ne more vključiti v nobeno dialektalno cono, čeprav so si mejni med sabo.
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Karta 13: Ronova delitev Latinske Amerike

Tudi Rona se ni mogel izogniti kritikam. Nekaj se jih je nanašalo na »velikodušnost«, s katero
je sodil o množičnosti podatkov, ki jih je obravnaval. Vendar so najstrožje kritike tudi tokrat
prišle s strani avtorjev, ki so tudi sami sestavili predloge dialektološke delitve: to sta (bila)
Melvyn C. Resnick in Juan C. Zamora Munné.
Resnickovi komentarji so bili ostri. Ker Rona ni strogo upošteval načela (neposredne) bližine
teritorijev pri postavljanju svojih lingvističnih meja, je prišlo do tega, da imata cona 1
(Mehika, Antili, atlantska obala Kolumbije in Venezuele, vzhod Paname) in cona 7 (obala
Peruja razen juga) isto kombinacijo pojavov (yeismo, odsotnost žeisma in odsotnost vosea).
Poleg tega je Resnick opazil, da se vsakič, ko Rona obravnava nov pojav, cone spremenijo.
Glavni zaključek, do katerega je prišel Resnick, je izražen v naslednjem stavku: »Rona je
predstavil svoje sezname samo kot prikaz metodologije, a ti seznami, ki se prištevajo med
najnovejša prizadevanja, da bi definirali dialektalne cone Latinske Amerike, izgleda, da niso
dovolj koherentni, da bi lahko bili dopolnjeni na tak način, da bi delo lahko iz njih
nadaljevali.« (Moreno Fernández, 1993, str. 29)
Juan C. Zamora ne kritizira Ronove metodologije, ker jo sam zvesto uporablja. Vendar se ne
strinja (povsem) z nekaterimi splošnimi vidiki in izborom izoglos. Zamora je opazil naslednje
slabosti (Moreno Fernández, 1993, str. 29):
1. Ne moremo opravičiti pomanjkanje geografske bližine teritorijev, ki so v isti coni.
2. Cone so med seboj nesorazmerno različno velike.
3. Pri žeismu ni prav, da grupira fonetične realizacije različnih fonemov.
4. Ni primerna uporaba izoglos v zelo omejenem geografskem okolju: uporabiti moramo
izoglose, ki zadevajo cel kontinent (ne bi se smeli uporabiti kot kriteriji za
klasifikacijo niti žeismo niti glagolska morfologija vosea).
5. Razen če želimo narediti lokalno delitev, ne bi smeli uporabiti potez, ki niso lastne
samo obravnavanemu teritoriju, kar pomeni, da jih najdemo v drugih regijah, ne samo
v teh, ki jih želimo razdeliti (s tem bi izločili yeismo, ker ga najdemo tudi v Španiji).
Iz tega sklepamo, da bi bil edini veljavni kriterij za dialektalno delitev španščine v Ameriki
voseo.
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3.5. MELVYN C. RESNICK
Leta 1975 je Melvyn C. Resnick objavil svojo doktorsko disertacijo z naslovom
»Phonological Variants and Dialect Identification in Latin American Spanish«. V njegovem
delu se dobro vidijo vplivi raziskav Delosa Canfielda.
Eden od Resnickovih ciljev je bil predstaviti novo metodologijo. Želel je organizirano
nadrobno opisati, v katerih geografskih območjih najdemo določene fonološke in fonetične
značilnosti. Resnick se je pri dialektalni delitvi znašel pred istim problemom, kot njegovi
predhodniki: pomanjkanje in heterogenost podatkov. Kljub temu je optimistično verjel, da
lahko, če te podatke obravnava po nekem redu, pride do veljavnih zaključkov. To mu ni
preprečilo namere, da je ponovno vzbudi potrebo po zbiranju materialov.
Na začetku moramo poudariti, da Resnickov cilj ni bil narediti dialektalno delitev ameriške
španščine, temveč je želel ugotoviti kar največ možnih »dialektalnih enot«, najmanjših in
razločevalnih, na tak način, da bi vsaka taka enota ustrezala eni (značilni) socio-ekonomski ali
geografski enoti.
Če se enostavno izrazimo, je bila Resnickova metoda naslednja: raziskovalec se pripravi na
raziskovanje govora določene osebe, zato mora (v omejenem obsegu) zbrati fonetične poteze,
ki jih dela ta oseba; nato na podlagi baze podatkov (ki jo je sestavil že prej) lahko odkrije, kje
se pojavljajo te poteze in s tem ugotovi, od kod prihaja govorec. V bazi podatkov morajo biti
značilnosti glasov in njihove kombinacije geografsko klasificirane.
Fonološke značilnosti, ki določajo »dialektalne enote« morajo biti takšne, da so te značilnosti
lahke za specificiranje in da imajo pomembno »ločevalno težo«, kar pomeni, da morajo biti
take, da se preko njih (lahko) razlikuje kar največ različnih socio-političnih enot.
Po drugi strani pa morajo biti te fonetične značilnosti binarne (obstajajo ali pa jih ni: na
primer nevtralizacija /l/ - /r/ - razlikovanje fonemov). Prisotnost ali odsotnost določene
fonetične značilnosti dovoljuje delitev teritorija na dve coni (»enoti«); če upoštevamo še eno
značilnost, tako dobimo štiri cone. Na ta način pridružitev naslednje (še ene) fonetične
značilnosti pomeni pomnožitev števila (možnih) »dialektalnih enot«. Resnick je na začetku
izbral 4 fonološke značilnosti (vse s pomembno dialektološko ločevalno vrednostjo). Na
podlagi tega bi lahko identificiral 16 »dialektalnih enot«.
Fonološke značilnosti so napisane v tabelah, v katerih se kombinirajo, za vsako posebej se
navede prisotnost ali odsotnost (na nekem območju). Prva tabela se dopolnjuje z drugo, v
kateri se upoštevajo še 4 značilnosti, ki jih kombiniramo s prvimi osmimi. Na ta način
pridemo do 272 »dialektalnih enot«. Tem tabelam, ki jih smatramo za osnovne, dodamo še 12
drugih, ki nam pomagajo pri natančnejših dialektalnih identifikacijah.
Omenjena baza podatkov vsebuje seznam fonetičnih značilnosti in seznam držav. Vključuje
informacije o virih, iz katerih smo vzeli podatke in nekatere opombe o socio-lingvističnih
lastnostih pojavov. Iz prvega seznama (fonetične značilnosti) lahko izvemo, v katerih krajih
najdemo kombinacijo, ki je bila opažena pri (določenem) govorcu. Iz drugega pa lahko
ugotovimo, katere kombinacije fonoloških značilnosti najdemo na določenem
hispanoameriškem teritoriju. Ureditev fonoloških značilnosti in območij se realizira z
informacijskimi postopki.
Avtor trdi, da je s tem odpravil eno od slabosti Ronovega predloga:
»Glede na to, da nimamo namena določiti con ali dialektalnih skupin, bi se moral naš
sistem obogatiti, ne pa osiromašiti, kadar dodajamo nove pojave in če bi poleg tega
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hoteli narediti še delitev na podenote – teritorij bi s tem razdelili na minimalne
oziroma osnovne dialektalne enote.« (Moreno Fernández, 1993, str. 31)
Sistem, ki je bil predlagan, ne razveljavlja »dialektalnih enot«, ki so jih dobili na podlagi
določenih značilnosti glasov, kadar se seznamu dodajo nove fonološke značilnosti: te bodo
pomagale določiti nove »enote«.
Metodologija, ki jo je Resnick predstavil leta 1975 je bila precej komentirana in kritizirana.
Objavljenih je bilo veliko kritičnih ocen, v katerih je izraženo spoštovanje do truda tega
severnoameričana, hkrati pa vsebujejo tudi nekaj očitkov. Bernard Pottier, na primer, pogreša
kartografsko sintezo zbranih podatkov saj informatizacija podatkov to omogoča. Vendar je
morda pomanjkanje kart posledica namena, da ne bo sestavil lastne delitve teritorija. 272
dialektalnih con je preveč: poleg tega bi upoštevanje dodatnih (jezikovnih) pojavov dvignilo
to število do te mere, da bi število con preseglo število prebivalcev.
Ricardo Barrutia je v svoji kritiki opozoril na resne probleme Resnickovega dela. Med njimi
je izpostavil, po eni strani, da so podatki, s katerimi je Resnick delal, skoraj vsi vzeti iz že
objavljenih virov in da so po drugi strani opombe o rabi fonetičnih značilnosti včasih preveč
nejasne.
Najbolj podroben, poglobljen in kritičen komentar Resnickovega dela je napisala Rocío
Caravedo. Ta avtorica je objavila nekatere nepravilnosti Resnickoega predloga, tako s
tehnične plati, kot pri splošni zasnovi. Caravedo očita Resnicku, da ni podal ustreznih
definicij konceptov, ki sestavljajo njegov predlog. Ostaneta pičlo in nejasno formuliran
koncept »ločevalne dialektalne teže« in osnovne značilnosti dialektalne identifikacije. Po
drugi strani je Resnick od drugih avtorjev vzel karakterizacijo fonetičnih lastnosti, ne da bi
napravil formalni preizkus, ki bi upravičil primernost le-tega v novi rabi.
V splošnem ta peruanska avtorica (Caravedo) kritizira zmedo pri metodologiji, ki jo uporablja
Resnick – z neustreznimi cilji: vztraja, na primer, pri veljavnosti metode za natančno
identifikacijo govorca, vendar ni izvedel poskusnih priprav, ki bi bile dovolj kvalitetne.
Caravedo trdi:
»Kar se je začelo kot (nekakšen) teoretičen predlog in je postalo problem
implementacije popolnoma formalnih konceptov, se je na koncu zreduciralo na zunanji
problem geografske lokalizacije in je na koncu (p)ostalo skoraj popolnoma
bibliografska resničnost.« (Moreno Fernández, 1993, str. 32)
Resnicku so očitali razmnoževanje arbitrarnih oz. samovoljnih izoglosnih con (kar je on sam
prej očital Roni), ki vodi k dvomljivim geografskim lokalizacijam. Kljub temu ne dvomijo o
uporabnosti Resnickovega dela na področju predstavite stanja v dialektoloških raziskavah
Hispanoamerike in v urejanju bibliografskih materialov, ki so tako urejeni, da si z njimi lahko
na lahek način in hitro pomagamo.
3.6. JUAN C. ZAMORA MUNNÉ
Leta 1979 je nastal nov predlog dialektalne delitve, katerega avtor je bil Juan C. Zamora
Munné. Ta avtor je skušal na nesamovoljen način selekcionirati odločilne jezikovne lastnosti
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in ohraniti princip geografske bližine: dva teritorija, ki sta si mejna in imata iste značilnosti,
ne moreta tvoriti (dveh) različnih con.
Po zavrnitvi yeisma in žeisma ter glagolske morfologije vosea iz različnih razlogov, je
Zamora predlagal študijo delitve ameriške španščine izhajajoč iz 3 jezikovnih karakteristik:
voseo, izgovorjava (velarna ali glotalna) glasu /x/ in realizacija (ohranjena ali oslabljena)
glasu /s/ v implozivni poziciji. Teoretično imajo te značilnosti to prednost, da so uporabne za
risanje izoglos na velikih teritorijih in da so to pojavi, ki so izvorno ameriški.
Z upoštevanjem kombinacij teh značilnosti, je Zamora dobil 9 različnih dialektalnih con (na
primer: slabljenje glasu /s/ (-); glotalna izgovorjava /x/ (-) in odsotnost vosea (-) so značilnost
cone I. Antili, vzhodna obala Mehike; vzhodna polovica Paname, severna obala Kolumbije,
Venezuela razen kordiljer (gorskega predela). Teh 9 con lahko vidimo na karti 14.
Karta 14: Zamorova delitev Latinske Amerike

Med Ronovo in Zamorovo delitvijo obstaja ena velika razlika: Zamora za pojav vosea
sprejme odsotnost ali prisotnost in njegov boj s tuteom na istem teritoriju (±). To se zgodi pri
conah IV. (Kolumbija razen obal; predel kordiljer v Venezueli); V. (pacifiška obala
Kolumbije in Ekvadorja), VII. (Ekvador in Peru razen predelov, ki jih je razvrstil v druge
cone; zahod in osrednji del Bolivije, SZ Argentine) in VIII. (Čile). Pojavljanje dveh
značilnosti na istem območju je v nasprotju z enim od njegovih pogojev v predlogu:
značilnosti ene cone ne smejo sovpadati z značilnostmi druge cone. Če sprejmemo prisotnost
vosea v coni VIII., bi znaki treh determinirajočih značilnosti bili enaki tistim v coni IX.
(vzhod Bolivije, Paragvaj, Urugvaj, Argentina razen SZ), kar bi bilo zaznamovano z
dejstvom, da sta to dva mejna teritorija: v obeh je implozivni /s/ šibek, realizacija /x/ je
velarna in obstaja voseo (čeprav ga nekateri govorci iz cone VIII. ne uporabljajo). Na enak
način, če sprejmemo odsotnost vosea v coni V. (čeprav to ni edina raba), vse odločilne
značilnosti sovpadajo s tistimi v coni I. in VI.: slabljenje /s/, glotalna realizcija /x/ in
odsotnost vosea. Zamora opravičuje obstoj con I. in VI. z argumentom, da nista mejni, ampak
na tak način nima argumenta za obstoj con V. in VI., ker sta obali Peruja in Ekvadorja mejni.
Res je, da je Zamora dodal nekaj opomb, ki dopolnjujejo determinirajoče značilnosti, vendar
te opombe nimajo znotraj modela nobene vrednosti. (Če bo stvarnost ta model prešla oz.
prerasla, ga bo treba modificirati).
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Kot pravi Zamora, morajo biti karakteristike izbrane tako, da so ločevalne v dialektalni delitvi
na podteritorije. To je (prej) zanikal pojav yeismo, ki ga je izbral Rona: yeismo je prav tako
značilen za Španijo, kot za Ameriko. Vendar se aspiracija /s/ v implozivni poziciji in
aspirirana realizcija /x/ prav tako pojavljata na obeh straneh Atlantika. V tem primeru smo v
tisti situaciji, ki jo je Zamora kritiziral pri Roni. Morali bi ponovno zasnovati, katere zahteve
morajo izpolniti izbrani pojavi, da bi dosegli dialektalno delitev in delovali dosledno.
3.7. PHILIPPE CAHUZAC
Leta 1980 je bila objavljena še ena delitev, ki si je tudi zaslužila nekaj komentarjev. Gre za
publikacijo Philippe-ja Cahuzac-a. Perspektiva, ki jo je uporabil ta avtor, je drugačna kot te, o
katerih smo pisali do zdaj. Izhajal je iz etnolingvistike, bolj konkretno iz področja dialektalne
semantike. Cahuzac si je izbral enak cilj, kot ga ima splošna stroka: proučevati povezave med
vsakdanjim življenjem človeka in jezikovnim sistemom. Rezultat tega je dialektalna delitev
ameriške španščine, v kateri vsaka cona različno odraža te povezave.
Cahuzac je za svoj predlog uporabil leksikalno raven, ker se tu kaže največja povezanost med
jezikom in vsakodnevnim življenjem. Semantična sfera, ki si jo je izbral je kmetijstvo:
poimenovanje kmeta, obdelovalne zemlje in pašnikov, kmečkih del, orodja, tipov hiš oz.
bivališč, kmečke lastnine in atmosferskih pojavov. Podatke je izbral iz hispanoameriških
leksikografskih del.
Študijo je naredil na podlagi 600 enot, ki so razporejene po področjih, po abecednem redu in
po geografski porazdelitvi. Rezultat študije je razdelitev ozemlja na 4 cone, ki sovpadajo z
Ureñevim predlogom, čeprav je bila metoda dela čisto drugačna:
Cona I.: jug ZDA, Mehika, Srednja Amerika, Antili, Venezuela, Kolumbija (razen andskih
predelov), obala Ekvadorja.
Cona II.: Venezuela, Kolumbija, Ekvador, Peru, Bolivija, sever Čila, severozahod Argentine:
andske dežele.
Cona III.: Čile (razen severa)
Cona IV.: Argentina, Paragvaj, Urugvaj, Bolivija, vzhodne ravnine (llanos). (Glej karta 5)
Glavna razlika med Ureñevo in Cahuzacovo delitvijo se kaže na karibskem območju: Ureña
jo je označil kot cono, ki se razlikuje od večjega dela Mehike, medtem, ko je Cahuzac pod
cono I. uvrstil vse območje Mehike, Srednjo Ameriko in Karibe.
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Karta 15: Cahuzacova delitev Latinske Amerike

Cahuzacov predlog je bil deležen nekaj kritik, ki so se nanašale na njegovo začetno zasnovo
projekta in na uporabljeno metodologijo. Kar zadeva slednjo, so omenili slabo zanesljivost
slovarjev amerikanizmov in regionalizem. Po drugi strani pa so ponovno opozorili na
razmejitev, ki predpostavlja ekskluzivno uporabo leksikalne ravni.
Prav tako so se spraševali, če te dialektalne cone res odražajo raznolikost ameriške španščine.
Za Lopeja Blancha ni veljavno vzpostaviti dialektalno razlikovanje med fonetično in
morfološko sovpadajočimi govori. Osnovno razlikovanje bi morali narediti na podlagi bolj
poglobljenih in bolj značilnih oz. pomembnih ravni jezika (fonetika, morfologija) in ne na
podlagi najbolj površnih, ki so lahko, brez dvoma, zelo uporabni kot dopolnjevalni elementi.
Zdi se, da eksternost leksike povzroča, da je ta raven najmanj primerna za vzpostavljanje
dialektalne delitve ameriške španščine. Kljub temu bi morda lahko tudi tu imeli odprto pot, če
bi pozornost usmerili k internim lastnostim tega »eksternega« pojava: organizacija leksike na
semantična polja (struktura).
3.8. ZAKLJUČKI
Tako različna mnenja in predlogi o tako problematični zadevi vodijo do zaključkov, ki so
lahko zelo dragoceni pri nadaljnjih raziskavah. Poizkusila bom izpostaviti skupne točke
povedanega in kar se da zgoščeno predstaviti te zaključke (po Fernández, 1993, str. 36 – 37):
1. Vse raziskave oz. študije, ki so bile do zdaj narejene, brez izjeme, opozarjajo na
pomanjkanje zanesljivih podatkov, koherentnih in primerljivih. Mnogi avtorji
namigujejo na potrebo po lingvističnem atlasu, ki bi pomanjkljivosti odpravil.
2. Vsi predlogi so bili napravljeni z namenom, da bi odpravili napake svojih
predhodnikov, čeprav tega ni nihče popolnoma dosegel, ne da bi se pokazali novi in
včasih še težji problemi.
3. Avtorji, ki so (si upali) izpostavili hipotezo dialektalne delitve, so z optimizmom
gledali na podatke, ki so jim bili takrat na razpolago. Morda so zato sistematično
kritizirali svoje predhodnike, izjema je bil Philippe Cahuzac.
4. V hispanoameriški dialektologiji je opaziti dve tendenci: prva, ki sta jo predstavljala
Canfield in Resnick, se ne sooči s prizadevanjam, da bi naredili jezikovno delitev
ameriškega teritorija, ampak se omeji na identificiranje izoglos vsakega pojava; druga,

38

5.

6.

7.

8.

ki jo zastopajo Ureña, Rona, Zamora in Cahuzac, pa skuša doseči nek pogled na celoto
dialektalnih con.
Poizkusi dialektalne delitve so bili narejeni na podlagi fonetično-fonološke ravni
(Rona, Zamora) ali leksikalne ravni (Ureña, Cahuzac). Tisti, ki so delali s fonetiko, so
le-to vzeli zato, ker so smatrali leksiko za preveč površno, sicer uporabno, ampak
sekundarnega pomena. Tisti pa, ki so se bolj ukvarjali z besediščem, so govorili o
težavnosti pri sestavljanju dialektalne delitve, ki bi nastopila, če bi uporabili fonični
material. Fonetične študije so dale rezultat z najmanj 9 conami (pri tem so uporabili le
3 značilnosti); tisti, ki so delali z večimi pojavi, so dobili tako fragmentacijo, da so se
celo odrekli določitvi verodostojnih oz. avtentičnih con. Leksikalne študije pa so
pokazale zelo majhno število dialektalnih con.
Kadar se dela s fonetičnimi enotami, je glavna pomanjkljivost metodološke narave;
katere enote izbrati, kako to storiti in na kakšen način jih moramo obravnavati. Kadar
se dela z leksikalnimi enotami, se problem pojavi na teoretičnem področju: leksika
hitro privede do ekstralingvističnega oz. izvenjezikovnosti.
Manjko lingvističnega atlasa za ameriško španščino onemogoča poznavanje izoglos za
posamezne jezikovne pojave (sem so vključene mnoge nadsegmentalne, morfološke in
sintaktične značilnosti). Zelo malo vemo o sociolingvistiki, obnašanju jezika in
zgodovini jezika.
Sodobna dialektologija se ne more odpovedati nobenemu zaključku avtorjev, ki so se
ukvarjali z delitvijo ameriške španščine. Vsi bodo imeli svojo težo, ko se bodo lotili
dela s podatki, kvantitativnimi in kvalitativnimi, ki bodo obseženi v Lingvističnem
Atlasu Hispanoamerike.

4. DOSEDANJI JEZIKOVNI IN LINGVISTIČNI ATLASI LATINSKE AMERIKE
Študije španske dialektologije, kljub temu, da se z njimi ukvarjajo že desetletja, še niso
prinesle ustreznih rezultatov. Še vedno ne poznamo zgodovine razvoja dialektov, značilnosti
lokalnih govorov, ne znamo opredeliti lingvističnih območij, še najbolj pa se pomanjkanje
raziskav pozna pri lingvistični geografiji, saj se ta odraža tudi na vseh ostalih področjih.
Zelo malo raziskovalcev se je do zdaj posvečalo izdelavi lingvističnega atlasa Španije in
Hispanoamerike. Prvi zvezek atlasa, ki je bil posvečen španskemu jeziku, je o Andaluziji,
izšel je leta 1961, če ne štejemo kratkega in zanimivega kartografskega prikaza, ki ga je zbral
Navarro Tomás leta 1948, v svojem delu »El español en Puerto Rico / Španščina v
Portoriku«. Čeprav so že na začetku 20. stoletja začeli sistematično zbirati podatke, je
dejstvo, da smo imeli do pred kratkim komaj omembe vredno število lingvističnih atlasov. »El
Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía / Lingvistični in etnografski atlas Andaluzije« je
izšel 60 let kasneje kot »Atlas Linguistique de la France / Lingvistični atlas Francije«, več
kot 30 let kasneje kot »Sprach und Sachatlas Italiens und der Südschweiz / Jezikovni in
strokovni atlas Italije in južne Švice« in 20 let za tem, ko je Dauzat objavil svoj »Nouvel atlas
linguistique de la France par régions / Novi lingvistični atlas Francije po regijah«.
Na srečo se v zadnjem času izidi atlasov kar vrstijo: po prvi izdaji publikacije »El Atlas
Lingüístico y Etnográfico de Andalucía / Lingvistični in /etnografski atlas Andaluzije« so se
pojavila še gradiva za »Atlas Lingüístico de la Península Ibérica / Lingvistični atlas iberskega
polotoka«, »Atlas Lingüístico y Etnográfico de las Islas Canarias / Lingvistični in etnični
atlas Kanarskih otokov«, »Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja /
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Lingvistični in etnični atlas Aragona, Navarre in Rioje«, »Léxico de los marineros
peninsulares / Besedišče oz. leksika polotoških mornarjev«, v različnih fazah izdelave pa so
»Atlas Lingüístico y Etnográfico de Santander / Lingvistični in etnični atlas Santanderja«,
»Atlas Lingüístico de España y Portugal / Lingvistični atlas Španije in Portugalske« in »Atlas
Lingüístico (y Etnográfico) de Castilla La Mancha / Lingvistični (in etnični) atlas Kastilje La
Manče«. Tem delom moramo dodati še sodelovanje pri (izdelavi) del: »Atlas Linguarum
Europae / Lingvistični atlas Evrope«, »Atlas Lingüístico Mediterraneo / Mediteranski
lingvistični atlas« in »Atlas Lingüístico Románico / Romanski lingvistični atlas«. Pri teh delih
je Španija zasedla pomembno mesto v romanski lingvistični geografiji.
Vendar pa temu razvoju ni sledila Amerika, čeprav se tam situacija lahko v nekaj letih
spremeni. Na tem področju so najpomembnejši projekti, ki so dali rezultate naslednji: študiji
Navarra Tomása o Portoriku so sledili: prvi zvezek publikacije »Atlas Lingüístico Etnográfico
del Sur de Chile / Lingvistični etnični atlas južnega Čila«, »Atlas Lingüístico Etnográfico de
Colombia / Lingvistični etnični atlas Kolumbije« in »Atlas Lingüístico de México /
Lingvistični atlas Mehike«. (Moreno Fernández, 1993, str 11 – 13)
Vendar je brez dvoma najbolj ambiciozen, zahteven, kompleksen in obetaven elaborat, ki ga
pripravljata Manuel Alvar in Antonio Quilis, z naslovom: »Atlas Lingüístico de
Hispanoamerica / Lingvistični atlas Hispanoamerike«. Ta atlas lahko razsvetli mnogo
problemov španske lingvistike, ki jih danes še ne znamo rešiti, še posebej je pomemben za
dialektalno delitev ameriške španščine. (Moreno Fernández, 1993, str 13)
Slednje smatramo za problem, ker imamo malo podatkov (čeprav je bilo podanih na podlagi
obstoječih že kar nekaj predlogov), ki so bili pridobljeni na različne načine in z upoštevanjem
različnih kriterijev. Z izidom atlasa bodo ti problemi rešeni, ostali pa bodo še problemi
konceptov oz. definicije dialekta. (Moreno Fernández, 1993, str 13)

5. ETNIČNE IN JEZIKOVNE ZNAČILNOSTI LATINSKE AMERIKE
5.1. INDIJANSKE KULTURE IN JEZIKI
Čeprav španski jezik absolutno prevladuje v večini špansko – ameriških republik, je raba
indijanskih jezikov pogosta v nekaterih od teh republik. V Paragvaju govori jezik guaraní iz
družine tupi – guaraní več kot 90 % prebivalcev. V nobeni ameriški državi ne govori tako
velik delež prebivalcev kakega indijanskega jezika. To je še bolj opazno zato, ker
predstavljajo Indijanci v Paragvaju le približno 3 % prebivalstva (Natek, 2006).
V Paragvaju so se, prav tako kot v drugih španskih kolonijah kolonizatorji poročali (in imeli
otroke) z domačinkami (Indijankami). Njihovi potomci, ki se imenujejo mestici, so
predstavljali evropsko in indijansko gensko mešanico. Kasneje so mestici postali prevladujoča
skupina prebivalstva. Zgodile so se še druge spremembe, kot so prevzem indijanskega načina
kmetovanja, jedi, vendar je najbolj presenetljivo njihovo vztrajanje pri rabi indijanskega
jezika guaraní. Posledično je guaraní materni jezik večine Paragvajcev. Govorjen je doma, na
ulicah in v mnogih poslovnih situacijah. Vendar je večina Paragvajcev popolnoma
dvojezičnih – govorijo guaraní in španski jezik. (Kent, 2006, str. 15)
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Kulturno ozadje rabe indijanskih jezikov je v Paragvaju drugačno od gvatemalskega in
bolivijskega. V Paragvaju je guaraní govorjen splošno – govorijo ga vsi socialni sloji, slišimo
ga lahko tako na ulicah glavnega mesta, kot v oddaljenih vaseh in nobena socialna stigma ni
povezana z njegovo rabo. V Gvatemali in Boliviji pa je drugače – indijanski jezik je tam
značilen za prebivalce marginalnih kmečkih naselij ali v urbanih centrih za pred kratkim
priseljene ruralne migrante. Večini prebivalcev se zdijo so nešpanski govorci manj vredni oz.
neenaki. Socialni in ekonomski uspeh je tam odvisen od doseganja španskih govornih norm.
V Gvatemali in Boliviji govori nekaj milijonov tamkajšnjih prebivalcev indijanske jezike. V
Gvatemali govorci indijanskih jezikov predstavljajo okrog ene tretjine 10 milijonskega
prebivalstva. Večina jih govori enega od 23 jezikov, ki pripadajo majevski jezikovni družini.
Ti govorci živijo v zahodnih in severnih višavjih in deževnih gozdovih južnega Petén-a v
Gvatemali. (Kent, 2006, str. 15)
Relativni delež govorcev indijanskih jezikov je v Boliviji še večji. Skoraj 50 % od 7,5
milijonov prebivalcev govori jezika quechua ali aymara. Kečua, jezik Inkov, je govorjen na
širšem območju. Večina njegovih govorcev živi v območjih/departmajih Cochabamba, Potosi
in Sucre v osrednjih andskih višavjih. V nekaterih območjih delež govorcev kečua jezika
presega dve tretjini prebivalstva. (Kent, 2006, str. 15)
Kečua jezika pa ne govorijo le v Boliviji. To je najbolj govorjen indijanski jezik Južne
Amerike. Njegova raba je skoncentrirana v Andih in površno sovpada z območjem
razširjenosti Inkovskega cesarstva. Na skrajnem jugu tega območja – v Argentini in na
skrajnem severu – v Kolumbiji je število govorcev manj kot 100.000. V Boliviji, Peruju in
Ekvadorju pa število govorcev tega jezika preseže 10 milijonov. (Kent, 2006, str. 15)
Jezik aymara govori manj Bolivijcev in je geografsko bolj s/koncentriran kot kečua. Govorce
aymare najdemo na skrajnem zahodu Bolivije ob obali jezera Titicaca in vzdolž bolivijsko –
perujske meje. V Boliviji je okrog 1 milijon govorcev jezika aymara, prav toliko jih je na
perujski strani meje. (Kent, 2006, str. 15)
Če pogledamo razporeditev kečua in aymara govorcev ter dvojezičnih govorcev teh dveh
jezikov vidimo, da se omenjena jezika največ uporabljata v bolivijskem andskem višavju.
Nekaj govorcev andskih jezikov najdemo v vzhodnih nižavjih in v provincah južnih višavij
blizu argentinske meje. (Kent, 2006, str. 15 - 16)
V Latinski Ameriki pa najdemo še druga področja, kjer živijo govorci indijanskih jezikov in
nosilci njihove kulture. V Mehiki nekaj milijonov govorcev majevskih jezikov živi na
polotoku Yucatan in na višavju na jugu Chiapasa, medtem ko so govorci jezika nahuatl –
potomci Aztekov naseljeni v mehiškem osrednjem višavju. Na jugu Čila skoraj 1 milijon
Araukancev ali Mapuche Indijancev govori svoj materni jezik in ohranja svojo kulturo.
Ostaline indijanskih jezikov so spremenile (po)govorno španščino in portugalščino na
velikem geografskem območju Latinske Amerike. V Braziliji so, na primer, ocenili, da kar
10.000 besed izhaja iz tupi jezikovne skupine, vključujoč imena rastlin, živali, ljudi in krajev,
ki so bile vključene v besedišče brazilske portugalščine. V Peruju in drugih andskih državah
so bile v besedišče vključene besede kečua jezika. Ta vključujejo izraz huaco za podor
namesto španskega izraza derrumbe. V Mehiki, kjer je še vedno veliko govorcev indijanskih
jezikov, je veliko besed iz jezika nahuatl (Azteki) prišlo v mehiško španščino. Celo besede iz
tistih indijanskih jezikov, ki so že izumrli so prodrle v regionalno špansko besedišče in celo še
dlje. Hurikan ali huracán v španščini je ostanek jezika Indijancev Arawak, ki so nekoč
poseljevali velik del Karibov. Izraz barbecue v angleškem ali barbacoa v španskem jeziku je
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ostanek jezika ljudstva Tainó, ki je izumrlo zaradi vojn in bolezni v zgodnjem kolonialnem
obdobju. Živeli so na otoku Hispaniola (Dominikan. Rep., Haiti) in uporabljali to besedo za
vroče skale, ki so jih uporabljali za kuhanje. (Kent, 2006, str. 16)
5.1.1. INDIJANSKI VPLIVI V SREDNJI AMERIKI
V času španskega osvajanja, v zgodnjem 16. stoletju je v Srednji Ameriki živelo več
naprednih indijanskih civilizacij, ki so bile pod vplivom Aztekov v osrednji Mehiki in Majev
v severnem Yucatanu. Druge pomembne skupine so bile še Tarascani, Zapoteki in Mixteki.
Čeprav ta indijanska ljudstva niso nikoli živela v skupni državi, so imela podobne navade, ki
so dale temu območju podobo kulturne enotnosti. Podobne navade vključujejo terasasto
(kmetijsko) obdelavo njiv, namakalne sisteme, koledar, igrišča za igre z žogo, gojenje koruze,
stročnic, pa tudi podobne verske običaje. (Kent, 2006, str. 16 - 17)
Najbolj so se obdržale tiste navade, ki so povezane s kmetijstvom in prehrano. Koruza,
stročnice oz. fižol in buče ostajajo glavni oz. primarni kmetijski pridelki, ki jih gojijo kmetje
po vsej regiji. Tudi na regionalni kuhinji se pozna mešanica teh treh pridelkov. Koruza in jedi
iz koruze – na primer tortilje in tamales – so zelo razširjene, prav tako kot črni fižol, buče in
pekoči čili. (Kent, 2006, str. 18)
Mezoamerika se od ostale Latinske Amerike loči tudi po specifičnem besedišču. Mnogo
tamkajšnjih besed izhaja iz indijanskih jezikov. Posebno so opazne besede nahuatl (Azteki)
porekla, ki so pomešane v španščino in so v Južni Ameriki nepoznane večini tamkajšnjih
prebivalcev. Arašidi oz. zemeljski oreški se ne imenujejo maní, tako kot v Južni Ameriki,
ampak cacahuetes; purani niso pavos, ampak guahalotes in avokado se ne imenuje palta
temveč aguacate (tudi v Kolumbiji, Ekvadorju in Venezueli). Vendar je kar nekaj besed
nahuatl porekla prišlo v standardno španščino in se uporabljajo celo v Španiji, nekatere pa so
prišle celo v druge jezike (angleščino), med njimi tomato, chocolate in coyote. (Kent, 2006,
str. 18)

5.1.2. INDIJANSKI JEZIKI
Indijanski jeziki imenujemo (vse) tiste jezike, ki so se govorili na ameriškem kontinentu pred
prihodom evropskih osvajalcev in kolonizatorjev. Nekaj teh jezikov se govori še danes, veliko
pa jih je izginilo. O nekaterih izumrlih jezikih pričajo pisni viri, kot so slovnice, slovarji,
posamezni teksti ali enostavni seznami besed, ki so jih zbrali oz. napisali raziskovalci in
misijonarji. O nekaterih jezikih pa ne vemo več, kot njihovo ime in kje so jih govorili.
Če so državni organi v preteklosti v glavnem vsiljevali španski jezik, pa je ohranitev mnogih
indijanskih jezikov posledica cerkvene jezikovne politike. Evangelij so namreč širili v
indijanskih jezikih, da bi ga tako lažje približali domačinom. Na začetku (po odkritju
Amerike) je prevladovalo vsiljevanje španščine, leta 1580 pa je Filip II. odredil vzpostavitve
kateder glavnih indijanskih jezikov in naročil naj se ne posvečuje v duhovnike tiste, ki ne
znajo jezikov svojih okrožij oz. far, kar so leta 1583 s tretjim Limskim koncilom še potrdili.
Tisti, ki so vladali Paranskim kolonijam in JV Paragvaja, so se španščini previdno izogibali,
da Indijanci ne bi spoznali slabosti evropske civilizacije (čeprav so jih lahko spoznali na
druge načine – mešani zakoni…).
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Leta 1596 je Svet Indij trdil, da je zaradi prevelikega števila indijanskih jezikov in težavnosti
dobre razlage evangelija v teh jezikih, bolje le-tega razlagati v španskem jeziku, saj da je za to
najprimernejši in najbolj poznan. Čeprav je kralj ugotovil, da ni primerno, če Indijance
spodbujajo k opustitvi lastnega jezika, je kraljev namestnik v Peruju dal ukaz naj misijonarji
in veleposestniki komunicirajo samo v španščini. Ta prepir se je nadaljeval do leta 1770, ko
so bili jezuiti že izgnani in je kralj Carlos III. izdal odredbo, s katero je vsilil rabo španskega
jezika. Vendar so do takrat misijonarji, ki so se naučili indijanskih jezikov veliko pripomogli
k temu, da so se ti jeziki ohranili in celo razširili: tako so razširili jezik kečua na jug
Kolumbije in na SZ Argentine. Po letu 1770 so v tukumanskih deželah poučevali skupaj
španski in kečua jezik. Vendar pa ni samo cerkev širila glavne indijanske jezike, to je bila
posledica vse kolonizacije. V 16. stoletju so Španci, ki so šli iz Mehike proti Jukatanu in
Srednji Ameriki, da bi se tam nastanili, s sabo prinesli mnogo besed iz jezika nahua, ki so jih
že poznali in so pospeševali širjenje jezika nahua na račun majevskega in drugih jezikov.
(Lapesa, 543 – 545)
Glavne dvojezične cone Latinske Amerike in tiste, kjer prevladujejo indijanski jeziki se danes
nahajajo brez kontinuitete na jugu Mehike, v Gvatemali, Hondurasu in Salvadorju, na
pacifiškem obalnem področju od Kolumbije do Peruja, v sierah in altiplanih Andov, v
orinoških gozdovih (selvah) ob Amazonki in pritokih, na Chacu, v Paragvaju, ponekod v
Argentini (mejne regije) in na araukanskem področju Čila, poleg tega pa še v mnogih
razpršenih conah po vsej Latinski Ameriki. Število jezikov in jezikovnih različic je tu zelo
veliko. Samo v Južni Ameriki je skoraj 2000 plemen, njihove dialekte pa so razdelili v 173
skupin. Nemalo teh jezikov je izginilo, na primer taino, ki je bil govorjen na otoku Haiti
(Haiti, Dom. Rep. (Santo Domingo)) in Portoriku; nedavno so izginili dialekti oz. jeziki (npr:
vilela), ki so bili govorjeni v osrednjih regijah Argentine. V nasprotju z izumrlimi jeziki in
tistimi, ki so v izumiranju, pa se kaže moč drugih: na prvem mestu je kečua, ki ga govorijo na
jugu Kolumbije, v Ekvadorju, Peruju, v delu Bolivije in na SZ Argentine. Ima več kot 4
milijone govorcev in je v Peruju (poleg španskega) uradni jezik že zadnjih nekaj let. Z več kot
2 milijonoma govorcev mu sledi jezik guarani, ki je skupaj s španščino uradni jezik v
Paragvaju in ki se poleg tega govori tudi na SV Argentine. Glavni indijanski jezik v Mehiki je
nahua ali nahuatl z okrog 800.000 govorci; prav toliko jih govori jezik maya – quiche na
Jukatanu, v Gvatemali in sosednjih pokrajinah. Jezika: ajmara, ki se govori v Boliviji in
Peruju in otomi, ki se govori v Mehiki imata vsak po okrog 500.000 govorcev. Jeziki
zapoteco, tarasco in mixteco, ki se govorijo v Mehiki, ter jezik araucano, ki se govori v Čilu
imajo po 200.000 – 300.000 govorcev. Skupaj je v Latinski Ameriki manj kot 20 milijonov
govorcev indijanskih jezikov, mnogo od njih je dvojezičnih. (Lapesa, 541 – 543)
Indijanske jezike so govorili na vsem ameriškem kontinentu, od skrajnega severa, do
skrajnega juga. Nekateri znanstveniki menijo, da vsi indijanski jeziki izvirajo iz istega
jezikovnega debla (podobno kot indoevropski jezik), vendar ta teorija še ni dokazana.
Strokovnjaki so že skušali na nek način organizirati ta kompleksen mozaik indijanskih
jezikov. Nekateri jeziki, ki bi lahko bili v pomoč pri definiranju oz. sestavljanju jezikovnih
skupin so izumrli, drugi so slabo raziskani, nekateri pa so že v izumiranju. (Lezama y Urrutia,
1979, str. 83)
Za lažje razumevanje indijanskih jezikov, sem prevzela geografsko razdelitev jezikov avtorja
Lezama y Urrutie, ki je jezike razdelil na tri skupine: severnoameriški jeziki, jeziki Srednje
Amerike in jeziki Južne Amerike.
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Jeziki Severne Amerike se delijo na 6 velikih družin oz. naddružin: eskimsko-aleutska, nadenska, algonokin-wakash, hokasioux, penutska in uto-azteška-tano. Ker le slednja sega na
področje Latinske Amerike, bomo (iz te skupine) le tej namenili nekaj besed. (Lezama y
Urrutia, 1979, str. 83)
Uto-azteška-tano naddružina obsega območje od SZ Mehike preko osrednja Mehike do
atlantske obale. Severni del tega področja je ločen od južnega z enklavo družine hoka-sioux in
na-dene, ki ležita med vzhodnim Skalnim gorovjem in Sierro Nevado (v Kaliforniji). (Lezama
y Urrutia, 1979, str. 84)
Jezikovna družina, ki je lastna Srednji Ameriki je majevska. Sem segajo še nekatere
severnoameriške, pa tudi južnoameriške (družina makročibča) jezikovne naddružine. (Lezama
y Urrutia, 1979, str. 84)
Indijanski jeziki Južne Amerike so manj raziskani kot severno ali srednjeameriški, tako da
obstaja veliko jezikov, ki še niso klasificirani z genetičnega ali tipološkega vidika, ampak
samo z geografskega. Najpomembnejše jezikovne skupine Južne Amerike so makročibča,
arawak, karibska in tupi-gvarani. (Lezama y Urrutia, 1979, str. 84 - 85)
Družina makročibča je obsegala območje od Nikaragve do osrednje Bolivije. Bilo je več
središč te jezikovne družine, najpomembnejše je bilo v Kolumbiji in iz kolumbijske čibča
skupine je izšla skupina miuska iz bogotske savane in Tunje. (Lezama y Urrutia, 1979, str. 85)
Jezikovna družina arawak je bila najbolj razširjena jezikovna družina v Južni Ameriki. Iz
družine arawak je bilo mnogo jezikov, ki so bili govorjeni na Antilih, ko so Španci prišli v
Ameriko. Na celini se jeziki arawak govorijo na obali in v notranjosti. Na obali se govorijo na
polotoku Guajira in v Maracaibskem zalivu, v Gvajani in na brazilski obali od meje s
Francosko Gvajano do izliva Amazonke in na otoku Marajó. V notranjosti kontinenta
govorijo arawak na severu in zahodu Brazilije, severno od Amazonke (regija reke Branco, na
Brazilsko – Venezuelski meji, v Sierri de Pacaraima, v Manaosu, od reke Rio Negro do meje s
Kolumbijo in Venezuelo), ob izvirih rek Tapajós in Xingu in v regijah Corumbá in Paraná.
Nekaj jezikov iz družine arawak je tudi v Peruju v regiji Urubamba in v Boliviji od regije
Trinidad do izvira reke Tapajós v Braziliji. V Kolumbiji se jeziki arawak govorijo v Guajiri,
Orinoquíji in v regijah Isana, Caquetá – Negro in Bajo Caquetá. (Lezama y Urrutia, 1979, str.
85)
Jezike iz družine karib so v dobi odkritja Amerike govorili na Malih Antilih, v regiji
Matanzas na Kubi in na nekaterih območjih na vzhodu Santo Dominga in Portorika. Danes se
jeziki iz te družine govorijo v Venezueli (Cumaná in nekatera območja v regijah Anzoátegui
in Bolívar), v Gvajanah in v Braziliji (med Gvajanami in Amazonko in v nekaterih enklavah
južno od Amazonke (spodnji Tapajós in obrobni desni del izliva Amazonke) ter ob izvirih
reke Xingu). Tudi v Kolumbiji govorijo nekaj karibskih jezikov, kot so: katío, chocó, motilón
in jezika omawa in karijona. (Lezama y Urrutia, 1979, str. 85)
V družini tupí-guaraní ločimo tri velike skupine: guaraní, obalni atlantski tupí in amazonski
tupí. Guaraní govorijo v Paragvaju, na JV Bolivije, v Urugvaju, Corrientes-u (Argentina) in
na jugu Brazilije. Obalni atlantski tupí govorijo po vsej obali SV Urugvaja do ustja
Amazonke. Večina jezikov iz te skupine je že izumrla. Še vedno pa se govorijo jeziki
amazonskega tupí-ja ob reki Amazonki in nekaterih njenih pritokih, kot so Madeira, Tapajós
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in Xingu. V Kolumbiji so jeziki iz te skupine: kokama, bora, imihita in miranya. (Lezama y
Urrutia, 1979, str. 85 - 86)
Poleg teh jezikovnih družin je v Južni Ameriki še mnogo drugih jezikov, ki še niso
klasificirani in manj pomembnih jezikovnih družin (na primer: jezikovna družina pano, ki
obsega porečje reke Ucayali, na SZ sega do regij Marañón in Huallaga. Na vzhodu zavzema
regije Alto Juruá in Purús (v Braziliji), Alto Madre de Dios (v Peruju in Boliviji) in na severu
Bolivije v coni med Madeiro, Beni-jem in Mamoré-jem) ter jeziki, ki so pomembni, kot na
primer kečua (kičua ali keshua, ki je obsegal Alto Apurimac in Urubambo do juga Kolumbije
na severu in do SZ Argentine in osrednjega Čila na jugu in ga danes govorijo v 6 državah).
(Lezama y Urrutia, 1979, str. 86)
Indijanski jeziki še danes niso dobro raziskani. Razvrščajo jih v kakih 120 jezikovnih družin.
Najbolj znani, ali pa najpomembnejši za besedne zaklade evropskih jezikov so naslednji:
- el arahuaco (arawak): danes že izumrli jezik, Antili,
- el caribe: južni Antili, Venezuela, Gvajana,
- el náhuatl: Mehika, jezik Aztekov,
- el quechua/quichua: Peru, jezik Inkov in inkovskega imperija v Andih, od Ekvadorja
do severnega Čila in SV Argentine,
- el araucano ali el mapuche: jug Čila,
- el guarani in tupi-guarani: kotlini rek Paragvaja in Paraná, Brazilija. (Skubic, 2001, str.
277 - 278)
Razen prvega so vsi ti jeziki še živi in so jeziki avtentičnih kultur. Nekateri med njimi so tudi
jeziki književnosti – zlasti kečua, ki ga sicer govorijo približno 4 milijoni prebivalcev.
Gvarani je v Paragvaju ob kastiljščini tudi uradni jezik, čeprav je v javnem življenju manj
rabljen. Drugi so jeziki sporazumevanja (v javnosti) nižjih socialnih plasti in pa jeziki
družinskega življenja. Razen besedišča nista španščina in portugalščina Novega sveta prevzeli
skoraj nobenih drugih jezikovnih prvin. Ni nobenega fonetičnega ali morfosintaktičnega
pojava, ki bi ga zaznavali kot značilnost zgolj ameriške španščine. Seseo, yeismo,
palatalizacija soglasniške skupine –ks-, velarizacija končnega –n, loismo, izginotje opozicije v
osebnem zaimku le/lo, se pravi, razlikovanja živo/neživo, izgubljanje konjunktivne paradigme
na –se v korist tiste na –ra: za nobenega od teh pojavov ni treba iskati razlage zunaj španskega
jezikovnega sistema. Nekaj lastnosti , ki jih ima le ameriška španščina pa se le najde: na
primer zapostavljeni svojilni zaimek –y, ki je zaimek v jeziku kečua: viday/veday – vida mía;
ali nenavadne sintagme: puente bajada – la bajada del puente, ¿qué para hacer? – para hacer
¿qué? (Skubic, 2001, str. 278 - 279)
Špansko in portugalsko in preko njiju evropsko besedišče pa je prevzelo veliko izrazov iz
besedja staroselcev. Naj navedemo nekaj primerov iz posameznih jezikov:
- arahuaco (arawak): canoa, tabaco – priprava s pomočjo katere se je kadilo, ne rastlina,
cacique, batata (že 1516);
- caribe: canibal, sabana – planjava (Haiti), tiburón – morski pes, tudi v sladkovodnih
jezerih, Jukatan: huracán – božanstvo vetrov z eno samo nogo, močan veter, hamaca –
viseča mreža, maíz (1500 ali 1519);
- kečua: cóndor, alpaca, llama, vicuña – peruanska ovca, puma, coca, mate, guano,
pampa;
- náhuatl: cacao, chocolate, cacauete – ameriški lešnik, tomate, jicara – skodelica,
coyote – prerijski volk, ocelote – gorski maček, tiger;
- guaraní: gaucho, tapir. (Skubic, 2001, str. 279)
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Navedeni izrazi so samo vzorec za tisto, kar sta španski in portugalski jezik prevzela in
posredovala ostalim evropskim jezikom. Nobenih pridevnikov, nobenih glagolov. Evropski
jeziki so ob prevzemanju tujega leksikalnega zaklada postopali različno: ali so izraz sprejeli
obenem s pojmom in ga kolikor je bilo mogoče prilagodili svojemu jezikovnemu sistemu, ali
pa so iz lastnega gradiva ustvarili kalk, posnetek ideje, pojma v tujem. (Skubic, 2001, str. 279
- 280)
5.2. EVROPSKI KULTURNI VPLIVI
Skozi večino kolonialnega obdobja (1521 – 1821), pa tudi v zgodnjih dekadah obdobja
osamosvajanja (boja za neodvisnost), se je kulturna dinamika (kultura) Latinske Amerike
malo spreminjala. Iberski, afriški in indijanski kulturni vplivi so bili glavne komponente
razvijajoče se kulture, čeprav so njihovi individualni učinki znatno variirali na regionalnem
nivoju. V času osamosvajanj so se republike osvobodile iberske kolonialne politike, ki je
omejevala priseljevanje neibercev. Nekatere države, med njimi Brazilija, Argentina, Urugvaj
in Čile so aktivno vzpodbujale priseljevanje. Med leti 1880 in 1920 se je v Brazilijo priselilo
čez 4 milijone, v Argentino pa okrog 2 milijona migrantov, večinoma iz Južne in Severne
Evrope. Ti Evropejci so vplivali na kulturne značilnosti držav in regij, kjer so se naselili.
Italijani so predstavljali največjo skupino. Najprej so se naselili v brazilske južne države Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná in São Paulo ter v Argentino. Njihov vpliv na
argentinsko kulturo je bil zelo velik. Pred masovnim priseljevanjem Italijanov (v tem
obdobju) je bila Argentina špansko – kreolska država, na katero so močno vplivale
tradicionalne španske vrednote in je bila poseljena z manjšim številom potomcev zgodnjih
kolonistov in veliko populacijo mesticev. A odkar so se začeli priseljevati Italijani so
Argentici postali evropski narod v smislu populacije, materialne kulture in vrednot. Italijani
so prenesli mnogo elementov (kavarniške kulture) mediteranske Evrope v Argentino. Kavarne
(s stoli zunaj) so pogost element urbane pokrajine tamkajšnjih mest in aparati za kavo
(espresso) so skoraj povsod prisoten inventar v restavracijah in kavarnah. Italijanska kuhinja –
špageti, njoki in ravioli, je prav tako pogosta kot (tradicionalni) zrezek pri argentinskih
obrokih. (Kent, 2006, str. 21)
V Buenos Airesu se je razvil lokalni dialekt, imenovan Lunfardo, kot rezultat mešanja
španščine z italijanskim besediščem in govornimi vzorci in je vplival na španščino po vsej
državi. Italijanski priimki, kot »Galtieri«, »Benedetti« in »Sabatini« so v Argentini prav tako
pogosti, kot tisti španskega porekla. (Kent, 2006, str. 21)
Toda poleg vpliva imigracije, so Argentinci konec 19. in v 20. stoletju z navdušenjem sprejeli
Evropo. Argentina je sprejela britanske investicije in posle oz. podjetja, sprejela je francosko
kulturo in nemško znanost ter vojaško izvedenost. Vera, elita in javna arhitektura so prav tako
sledile evropskim vzorcem. Nekateri predeli Buenos Airesa, še posebno bogatejši, kot je »El
Retiro« so arhitekturno zelo podobni evropskim, še posebej francoskim mestom. Medtem, ko
v Argentini najdemo le nekaj cerkva špansko – kolonialnega stila, je mnogo cerkva gotskega
stila, kar je tudi odraz Evrope. Mnogi Argetinci se imajo (morda prav zato) za Evropejce, ne
pa Latinoameričane, kar drugi prebivalci tega kontinenta smatrajo za aroganco in vzvišenost.
(Kent, 2006, str. 21)
Evropski imigranti so močno vplivali na poslovno okolje v tistih območjih, kjer so se naselili,
čeprav jih je bilo ponavadi malo. Priseljence je pogosto motilo to, da so s tradicionalnim
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dedovanjem elite kontrolirale oz. imele produktivno kmetijsko zemljo in da je bil dostop
priseljencev do državnih služb in (celo do) vojaških karier zelo omejen. Posledično so mnogi
usmerili svojo energijo v podjetništvo, trgovino in obrt. S sabo so prinesli dinamičnost in duh
podjetništva, ki je močno manjkal v tradicionalnih španskih in portugalskih družbah. V
Argentini, Čilu in južni Braziliji so evropski imigranti (vključujoč precejšnje število Nemcev)
preoblikovali poslovanje in industrijsko kulturo. Tako so prispevali k dolgoročnemu
ekonomskemu razvoju in uspešnosti teh regij, ki se po tem razlikujejo od ostalih, bolj
tradicionalnih iberskih območij Latinske Amerike. (Kent, 2006, str. 21 - 22)
5.2.1. EVROPSKI PRISELJENCI V 19. IN 20. STOLETJU
Latinska Amerika ni bila priča priseljevanja v valovih, masovnega doseljevanja in hkrati
širokega spektra narodnosti evropskih priseljencev, kar je bilo značilno za imigracijo v ZDA
in Kanado v 19. stoletju. Evropska imigracija je v nekaterih regijah Latinske Amerike pustila
trajen pečat v pokrajini, kulturi in značilnostih prebivalstva. V 19. stoletju so Brazilija,
Argentina in Čile, pa tudi nekaj drugih latinsko ameriških držav aktivno vzpodbujale
evropsko imigracijo iz nekaj razlogov. Ti vključujejo kolonizacijo neposeljenih obmejnih
območij, naraščajoče zahteve po poceni delovni kmečki sili v Pampah in na kavnih plantažah
južne Brazilije, pogost vzrok pa je bila tudi želja, da bi »pobelili« oz. «posvetlili« domače
prebivalstvo. (Kent, 2006, str. 155)

5.2.1.1. ITALIJANI
Italijani so največja skupina evropskih priseljencev, ki so se naselili v Latinsko Ameriko ob
koncu 19. in v začetku 20. stoletja. V tem času so milijoni Italijanov zapustili domovino v
iskanju boljšega življenja in mnogo se jih je za stalno naselilo v južnem delu Južne Amerike.
Po tem valu priselitev je bilo Italijanov v Latinski Ameriki 3,5 milijona. Brazilija in Argentina
sta bili glavni destinaciji. Samo Brazilija je sprejela skoraj 1,5 milijona italijanskih
imigrantov. Tako kakor prej Nemci (ki so bili tam pred Italijani), so se tudi Italijani naselili na
jug, v glavnem v okrožji Paraná in São Paulo. Mnogo jih je na začetku delalo na plantažah
kave, ki so se hitro širile na južna višavja, ker je svetovno povpraševanje po kavi ob koncu 19.
stoletja naraslo. Kasneje se je večina Italijanov preselila v urbane centre, največ v São Paulo,
kar je pustilo neizbrisen pečat na sestavi prebivalstva tega mesta in njegovi kulturi.
Največji vpliv pa so Italijani pustili v Argentini. Mnogo jih je tja prišlo začasno – kot sezonski
delavci (žito), zato so dobili ime »golondrinas« oz. lastovke, saj so se selili proti jugu, ko je
bila na severni poluti zima in so na južni poluti (ko je bilo tam poletje) delali na žitnih poljih.
Nato pa so se, ko je bilo na severni poluti poletje, spet vrnili v Italijo. Vendar jih je na koncu
skoraj 2 milijona ostalo v Argentini. Ker je imela Argentina relativno malo prebivalcev, so ti
Italijani močno vplivali na narodno oz. prebivalstveno sestavo, delno pa tudi zato, ker so
večinoma prišli in ostali v glavnem mestu. (Kent, 2006, str. 155 - 156)
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5.2.1.2. ŠPANCI
Španska imigracija je predstavljala pomemben del evropske imigracije ob koncu 19. in v
začetku 20. stoletja. Kulturna podobnost, jezik in ekonomske oz. poslovne priložnosti so
privlačile španske imigrante v Argentino, kjer jih je bilo v tem obdobju 200 – 300.000.
Medtem, ko je v času kolonializma največ imigrantov prišlo iz Andaluzije in Extremadure, jih
je v Argentino ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja največ prišlo iz Galicije, Asturiasa in
Santanderja. V Argentino jih je v tem času toliko prišlo iz severne Španije, da jih še danes
slabšalno imenujejo »Gallegos«. V 20. stoletju so bili regionalni klubi in združenja španskih
imigrantov pogosti v argentinskih mestih. (Kent, 2006, str. 156)
Španska imigracija je bila v tem času (k. 19. in zač 20. stol.) tudi pomemben element v
geografiji prebivalstva na Kubi in Portoriku. Na Kubi je cvetela trgovina s sladkornim trsom
in afriški sužnji so na otok še vedno prihajali v velikem številu. Ko je kazalo, da bodo črnci
predstavljali velik delež prebivalstva (leta 1840 okrog 45 %), so kolonialni oblastniki začeli
vzpodbujati dodatne imigracije z Iberskega polotoka. V tem času (k. 19. in zač 20. stol.) je
prišlo na Kubo od 200 do 300.000 Špancev. Do leta 1930 je imelo 15 % tamkajšnjega
prebivalstva špansko državljanstvo. (Kent, 2006, str. 156 - 157)
5.2.1.3. PORTUGALCI
V Braziliji se je tudi po osamosvojitvi od portugalske nadoblasti portugalska imigracija
nadaljevala. Portugalska je tako predstavljala državo, iz katere pride največ doseljencev v
Brazilijo. Skoraj 1 milijon jih je prišlo med leti 1820 in 1920. Ta dolgotrajna portugalska
imigracija je še poglobila in obogatila kulturno vez med Portugalsko in Brazilijo. (Kent, 2006,
str. 157)
5.2.1.4. NEMCI
Nemški imigranti so začeli prihajati v Južno Ameriko v majhnem številu v 1840-tih in 1850tih letih. Hladne gozdne doline in gore čilskega jezerskega območja »Lake District« med
Valdivio in Puerto Montt-om daleč na jugu države so privlačile kmetijske kolonizatorje iz
številnih nemških regij, vključno z Moravijo, Bohemijo (današnja Češka) in Westfalijo. Med
leti 1840 in 1890. Manj kot 10.000 Nemcev se je naselilo v tej obmejni regiji ob koncu 19.
stoletja., vendar je, ker tam ni bilo veliko drugih prebivalcev, ta regija postala (nekakšna)
nemška ekumena, ki odraža njihove agrikulturne in gradbene poteze.
V južni Braziliji, točneje v državah Santa Catarina in Rio Grande do Sul je bila nemška
imigracija obsežnejša in je trajala dlje časa. Nemci so sem začeli prihajati sredi 19. stoletja.
Poselili so gozdne obmejne regije, pri čemer so izsekavali gozdove in ustanavljali kmetije, ki
so temeljile na živinoreji in poljedelstvu. Nemci so se v južno Brazilijo naseljevali do leta
1920. Tja se jih je preselilo okrog 150.000, njihov vpliv se je poznal pri kmetijski kolonizaciji
obširnih gozdnih regij južne Brazilije, pri integraciji tega območja v mednarodno ekonomijo
in pri lokalno različni nemško-brazilski kulturi, ki se pozna še danes (najbolj v mestu
Blumenau in njegovem zaledju). (Kent, 2006, str. 157)
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5.2.1.5. DRUGI EVROPEJCI
Čeprav so bili v Latinski Ameriki najpomembnejši imigranti Italijani, Španci, Portugalci in
Nemci, pa so se sem priseljevali tudi drugi Evropejci. Širok spekter narodnosti in etničnih
skupin je imigriral v to regijo. Število teh priseljencev je le pri redko kateri skupini preseglo
100.000, nekaterih pa je le nekaj tisoč. Kljub temu pa je bil vpliv teh skupin ponekod
regionalno ali lokalno pomemben in je pustil neizbrisen pečat v današnji sestavi oz. geografiji
prebivalstva Latinske Amerike. (Kent, 2006, str. 157)
Valižani so na primer poselili spodnji del doline reke Chubut v argentinski Patagoniji v 70-tih
in 80-tih letih 19. stoletja. Tu so zgradili nekaj mest: Rawson, Trelew in Gaiman in ustvarili
uspešno regionalno ekonomijo z ovčjerejo, poljedelstvom in sezonskim sadjarstvom.
Židovski imigranti so prišli v Latinsko Ameriko v zmernem številu. Naselili so se v velikih
urbanih centrih, večinoma v prestolnicah, čeprav so se tako v Argentini, kot v Braziliji naselili
tudi v nekaterih podeželskih središčih in prestolnicah provinc oz. regij. Njihovo število je bilo
v večini mest majhno, a dovolj veliko, da je upravičilo izgradnjo sinagoge. Mnogo jih je
prišlo v Argentino. Čeprav se jih je nekaj naselilo na kmetijskih območjih v Santiago de
Esteru in v glavnih mestih provinc, jih je kasneje največ prišlo v glavno mesto – Buenos
Aires. V začetku 20. stoletja je bilo v Buenos Airesu med 50.000 in 100.000 Judov. Mnogo
jih je živelo v mestni četrti Once, kjer je še vedno veliko mesarij in restavracij (in kosher). V
začetku 60-tih let 20. stoletja je bilo Judov v Argentini 300.000. Vendar je emigracija v Izrael
in druge države zmanjšala to število na 200.000 v letu 2002. Več kot 100.000 brazilskih
Judov živi v okolici São Paula in Ria. V drugih Latinsko Ameriških državah so Judi v Mehiki,
Čilu in Venezueli, vendar jih ni nikjer več kot 50.000. (Kent, 2006, str. 157 - 158)
Medtem ko so britansko podjetništvo, kapital in tehnologija močno vplivali na ekonomijo
skoraj vseh držav Latinske Amerike v 19. stoletju, se je malo Britancev preselilo v to regijo.
Izjema je le Argentina, kamor se je naselilo skoraj 100.000 Britancev. Ti britanski Argentinci
so postali del argentinske ekonomske elite, vlagajoč svoje bogastvo v (govedorejske) ranče,
železnico, finančne naložbe in podjetja. Vendar so se omejili od argentinske družbe tako, da
so ustanovili privatne klube, kjer so igrali polo in dopuščali še druge »angleške« dejavnosti.
Ustanovili so tudi angleške šole za izobrazbo svojih otrok. Šola St. Andrew's Scots v Buenos
Airesu, ki je bila ustanovljena v 40-tih letih 19. stoletja še danes izobražuje mnogo mladih
britanskih Argentincev, čeprav danes ti otroci postajajo čedalje bolj argentinski (po izgledu in
kulturi). (Kent, 2006, str. 158)
Čeprav jih je malo po številu, so priseljenci z Bližnjega Vzhoda (vzhodni Mediteran) imeli
ključno vlogo pri (pre)oblikovanju trgovine na drobno v nekaterih Latinsko Ameriških
regijah. Ti imigranti – ponavadi Kristjani - so prišli iz Sirije, Libanona in Palestine ter so
najprej prišli v Argentino in Kolumbijo. V Argentini so vzpodbudili trgovino na drobno tako,
da so postali trgovski potniki, ki so potovali od ene do druge železniške postaje po Pampah in
nato nadaljevali pot peš do oddaljenih farm in rančev. Tako so mnogi vzpostavili trajne
trgovske (z)veze v (manjših in večjih) mestih, še posebno daleč na zahodu, v mestih, kot so
Rioja, San Juan in Catamarca. V Kolumbiji se jih je mnogo naselilo v dolino reke Cauca in v
okoliška andska višavja. Skoncentrirali so se okoli mesta Medellin, sodelovali so pri poslih in
komercialnem know-how-u prav tako, kot pri ekonomski transformaciji regije od primarne,
usmerjene v produkcijo kave do enega najbolj razvitih urbano – industrijskih centrov Latinske
Amerike. (Kent, 2006, str. 158)
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5.2.1.6. SLOVENCI V LATINSKI AMERIKI
Slovenci so se v Latinsko Ameriko doseljevali v treh valovih. Največ jih je prišlo v
Argentino, precej pa tudi v Urugvaj, Brazilijo, veliko manj se jih je naselilo v Mehiko.
Leta 1878 se je začelo prvo načrtovano priseljevanje v Argentino, kjer so, zaradi prodorov
Indijancev na jug, hoteli kolonizirati Formozo ob meji s Paragvajem. Argentinska vlada je
zato leta 1878 zaprosila Avstrijo, naj pošlje kakih 200 družin, ki bi se naselile in kmetovale na
dotlej neposeljenih območjih. Okrog 50 družin iz Slovenije (večinoma iz goriške in tolminske
pokrajine) se je takrat odločilo za preselitev v Argentino. Družine so poslali na sever, na mejo
s Paragvajem, kjer naj bi vsaka dobila okrog 100 ha zemlje. Vendar je večina, predvsem
zaradi pogostih vdorov Indijancev in težkih življenjskih pogojev, iskala svoj življenjski
prostor bolj proti jugovzhodu države, ob reki Parana in ob meji z Urugvajem (provinci Entre
Rios in Santa Fe). Le kakšnih 10 družin se je naselilo v Formozi. V naslednjem desetletju se
je po vsej Argentini naselilo še več Slovencev. V Buenos Airesu se je naselila skupina iz
Goriškega, ki je postavila tovarno celuloze in papirnico, v vinorodno Mendozo je prišla
skupina sodarjev iz Bele Krajine ali s Primorskega v San Luiso… Mnogi so prišli v Argentino
zato, ker niso dobili dovoljenja za vstop v ZDA in so nato tu ostali. (Vencelj, 2001, str. 34 –
35)
Na prelomu stoletja so bile v Južni Ameriki tri naselitvene točke Slovencev:
1. v južnih brazilskih provincah (kjer so večinoma delali na kavnih plantažah)
2. na argentinsko – paragvajski meji ter
3. na obeh straneh reke Parana (v provincah Entre Rios in Santa Fe)
Vendar Slovenci takrat niso tvorili prave skupnosti. Izvorne navade so večinoma ohranjali le
v družinskih krogih, ne da bi ustanovili svoje šole, župnije, društva,… (Vencelj, 2001, str. 35;
Mlekuž, 2000, str. 10 - 11)
Med leti 1908 in 1914 se je priselilo še več Slovencev, ki so se povezali s tistimi
maloštevilnimi posamezniki, ki so jih strokovni ali službeni razlogi pripeljali v novi svet.
Malo pred prvo svetovno vojno je Argentina postala privlačna tudi za strokovnjake.
Južna Amerika v obdobju pred prvo svetovno vojno ne beleži množične prisotnosti
Slovencev, vseeno pa je bila pomembna prisotnost sicer redkih slovenskih strokovnjakov pri
izgradnji dežele. . (Vencelj, 2001, str. 36)
Po prvi svetovni vojni se je začela množična migracija Slovencev v Južno Ameriko. S
prihodom okoli 30.000 ljudi v Južno Ameriko so se šele ustvarile prave skupnosti, največja v
Argentini in manjši v Urugvaju in Braziliji. To imigracijo Slovencev so v prvi vrsti povzročile
politične in ekonomske razmere v Julijski krajini. V letih 1926 do 1929 so nekatere ladje
priplule samo s slovenskimi naseljenci, ki so prišli skoraj izključno iz Primorske, ki je padla
leta 1918 pod italijansko oblast. Za Argentino so bili ti izseljenci italijanski državljani. To je
delno vplivalo (na to), da so se mnogi izdajali oz. imeli za Italijane, zlasti zaradi tako
številnega italijanskega potomstva in vpliva v Argentini. Med priseljenci so prevladovali
delavci in kmetje iz Vipavske doline, Goriških Brd in okolice Trsta in Gorice.
Podobno je potekalo tudi priseljevanje iz Dravske banovine, od koder se jih je največ priselilo
med leti 1927 in 1929. Po obsegu je to priseljevanje bistveno manjše kot s Primorske, saj se je
v letih med obema vojnama priselilo v Argentino okrog 3200 prebivalcev Dravske banovine
(Prekmurcev, Belokranjcev, Suhokrajinčanov). V Argentini se je večina priseljencev zaposlila
v gradbeništvu, manj v industriji. Mesna industrija, ki je bila med najbolj cvetočimi, je
zaposlovala predvsem Poljake, deloma pa tudi Ukrajince in Slovence, ki so prišli kot
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ekonomski priseljenci iz Prekmurja. V začetku relativno majhna slovenska skupnost v
Argentini je številčno hitro naraščala. Pred drugo svetovno vojno je bilo tam okrog 25.000
Slovencev. Večina se jih je naselila v Buenos Airesu, nekaj pa tudi v Rosariu, Cordobi, v
provinci Rio Negro ter drugod. V 20. letih si je argentinska oblast še prizadevala, da jih čim
več pošlje v notranjost dežele, kjer so gradili ceste in železnice, zato je veliko Slovencev
izgubilo stik z največjo skupnostjo v Buenos Airesu. Večinoma so bili priseljenci kmetje ali
delavci. Kljub temu jim je s pomočjo duhovščine uspelo doseči dokaj visoko kulturno raven,
ustanovili so svojo tiskarno, več časopisov, pevske zbore, društva in domove, pa tudi
slovensko ljudsko šolo sester. Priseljenci pa so organizirali tudi več političnih taborov.
(Prekmurski izseljenci pa so se delili po verski pripadnosti na katoliško in evangeličansko
skupino.) V tem času je nastalo tudi najmanj 15 periodičnih publikacij, med katerimi so
nekatere izhajale zelo malo časa, druge pa dlje. (Vencelj, 2001, str. 37 – 42)
Po drugi svetovni vojni je v Argentino prišlo veliko političnih beguncev. Po vojni je bilo
namreč malo držav, ki so bile pripravljene sprejeti tiste, ki so na kakršenkoli način sodelovali
s fašisti in nacisti. Argentina pa jih je sprejela (tudi cele družine), pod pogojem, da so
politične »zdrahe« pustili doma. Največ povojnih priseljencev se je naselilo v metropolitanski
regiji Buenos Airesa, kar je povezano s takratnim vzpodbujanjem industrije in zanemarjanjem
kmetijstva. (Vencelj, 2001, str. 43)
Konec štiridesetih in v začetku petdesetih let so se v Argentino priseljevali tudi Slovenci iz
Beneške Slovenije, predvsem zaradi ekonomskih razlogov, ki pa so se priseljevali kot
italijanski državljani, zato kot Slovenci niso nikjer omenjeni. Okrog 3000 jih živi v Buenos
Airesu, jedro teh priseljencev je v mestni četrti Villa Ballestar. Naselili pa so se tudi v
Cordobi, Rosariu in Mar del Plati. (Vencelj, 2001, str. 44)
V drugi polovici petdesetih in v začetku šestdesetih let se je priseljevanje Slovencev v Južno
Ameriko močno zmanjšalo, predvsem zaradi omejitev priseljevanja s strani Argentine in
tamkajšnja ekonomsko – politična kriza. (Genorio, 1991)
Po drugi svetovni vojni je v Argentino prišlo okrog 7000 Slovencev. Velika večina se jih je
naselila v širšem Buenos Airesu, kjer so začele nastajati strnjene skupne naselbine San
Martin, Florida, Villa Martelli, Liniers, Ciudadela, Ramos Mejia, Castelar, San Justo.
Poleg Buenos Airesa pa so se naseljevali tudi v (istoimenski) provinci mesta La Plata, Mar del
Plata, Miramar, Chapadmalal in Tandil. Nekateri pa so se razkropili po vsej državi: Misiones,
Santiago del Estero, Formosa, Santa Fe (Rosario), Cordoba, Mendoza (okrog 320), San Luis,
Neuquen, Rio Negro (Bariliche), Chubut (Comodoro Rivadavia), Ognjena Zemlja. (Vencelj,
2001, str. 45)
5.2.2. VPLIV EVROPEJCEV NA JEZIK
Ameriška španščina je najbolj podobna andaluzijskim govorom, zato so jezikoslovci na
začetku menili, da se je od tam priselilo največ kolonizatorjev in s tem vplivalo na španščino
v novem svetu (andaluzijska teorija), vendar so kasneje dokazali, da je med prvimi
kolonizatorji le okrog ena tretjina prišla iz Andaluzije. Glede na to sklepajo, da gre vzporedni
razvoj španščine Latinske Amerike in Andaluzije brez da bi bila v kontaktu. (Zamora, 1989,
str. 418 – 419)
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Vsi imigranti so do neke mere vplivali na ameriško španščino, pa čeprav nekateri le
minimalno. Vzpodbujali so el seseo, vsak na drugačen način. Tako Francozi kot Italijani so
podpirali aspiracijo ali izgubo končnega –s, Italijani le na koncu besede, Francozi pa tudi pri
notranjih zlogih.Vendar so bolj kot na fonetiko vplivali na besedišče: lot – galicizem
marchante – iz francoščine, buraco – agujero iz portugalščine,… Iz neromanskih jezikov je
ostalo zelo malo izposojenk, besede ki so prešle v ameriško španščino, so večinoma besede, ki
so že prej prišle v romanske jezike in so jim bile že prilagojene. (Frago Gracia, 1999, str164 –
176)
Najbolj je na ameriško španščino (od evropskih jezikov) vplivala italijanščina. Poizkusi
italijanskih imigrantov, da bi svoje dialekte približali španščini z minimalnim naporom, je
pripeljalo do nastanka sporazumevalnega jezika cocoliche, ki je izginil že v naslednji
generaciji, saj so otroci imigrantov sprejeli španščino za prvi jezik. V začetku 20. stoletja je
bil v mnogih četrtih Buenos Airesa več kot polovica prebivalcev italijanskega porekla. Ti
prebivalci govorijo lunfardo – dialekt, ki je mešanica španščine, italijanskega, pa tudi drugih
jezikov. Italijanski vplivi na laplatsko španščino se kažejo v izgovorjavi, na primer v
izpuščanju končnega –s v pogovornem jeziku, tudi tam, kjer ga španščina aspirira, namesto
vos rečejo voi. Prva oseba množine pa nima končnic –amos, -emos, -imos ampak –iamo.
Chau, ki izhaja iz italijanskega ciao uporabljajo po vsej Argentini (za nasvidenje). Lunfardo
se je razvil v najbolj marginiziranih skupinah Buenos Airesa in nekateri trdijo, da je nastal kot
kriminalni argo, vendar je njegov izvor verjetno ni bil tako mračen. Mnogi ga imajo za
kreolski jezik in so naj ponosni. Poleg izgube končnega –s, je zanj značilna tudi frikativna
izgovorjava /y/ - /λ/, ki običajno desonorizira v [š]. Mnogo besed lunfarda izhaja iz španščine,
portugalščine, druge iz francoščine, nekaj jih je tudi iz angleščine, večina pa jih izhaja iz
italijanščine. Nekaj primerov besed: bacán – hombre, cana – policia, prisión, falluto –
hipócrita, minga – no, nada, menega – dinero, manyar – entender, mina – mujer, sofaifa –
hombre, fiaca – pereza, morfar – comer, falopa – drogas, narcóticos. (Lipski, 1994, str. 175 –
176)
5.3. VPLIVI AFRIŠKE KULTURE
Afriški potomci predstavljajo pomemben element v ameriški prebivalstveni in rasni mešanici.
Čeprav so Španci in Portugalci v začetku izkoriščali domače indijansko prebivalstvo (za
poceni in števil(č)no delavno silo na svojih farmah, plantažah in v rudnikih), so kmalu začeli
uvažati suženjsko delavno silo iz Afrike – kot bolj zanesljivo in ekonomično. Trgovina z
afriškimi sužnji se je začela konec 16. stoletja in je trajala 300 let. V tem obdobju je bilo na
milijone afričanov pripeljanih v španske in portugalske kolonije. (Kent, 2006, str. 18)
Tabela 4: Število zasužnjenih Afričanov poslanih v Ameriko in Evropo med leti 1451 in 1870
Ciljne regije
1451-1600
1601-1700
1701-1810
1811-1870 Skupaj v reg.
»stari svet«
149.900
25.100
175.000
Evropa
48.800
1.200
50.000
São Tomé
76.100
23.900
100.000
Atlantski
25.000
25.000
otoki
Španska
75.000
292.500
578.600
606.000
1.552.100
Amerika
Brazilija
50.000
560.000
1.891.400
1.145.400
3.646.800
Britanska
348.000
51.000
399.000
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Severna
Amerika
Britanski
Karibi
Jamajka
Barbados
Ot. Leeward
St. Vincent,
St. Lucia,
Tobago in
Dominika
Trinidad
Grenada
Drugi Brit.
Zah. otoki
Francoski
Karibi
St. Domingo
Martinique
Guadeloupe
Louisiana
Francoska
Gvajana
Nizozemski
Karibi
Danski
Karibi
skupaj
274.900
Vir: Kent, 2006, str.83

263.700

1.401.300

-

1.665.000

85.100
134.500
44.100
-

662.400
252.500
301.900
70.100

-

747.500
387.000
346.000
70.100

22.400
67.000
25.000

-

22.400
67.000
25.000

155.800

1.348.400

96.000

1.600.200

74.600
66.500
12.700
2.000

789.700
258.300
237.100
28.300
35.000

41.000
41.000
14.000

864.300
365.800
290.800
28.300
51.000

40.000

460.000

-

500.000

4.000

24.000

-

28.000

1.341.100

6.051.700

1.898.400

9.566.100

Prisotnost Afričanov je prispevala k pomembni spremembi prevladujoče iberske kulture,
portugalske ali španske tam, kjer je bilo njihovo število dovolj veliko. Največ so jih pripeljali
na karibsko območje – okrog 4,7 milijonov, sledi Brazilija s 3,5 milijoni, medtem, ko so jih
na špansko ameriško celino pripeljali le okrog 600.000. Afriška kulturna tradicija in običaji,
vključno z elementi materialne kulture, verstvi, jeziki, prehranskimi navadami so prispevali h
kompleksnemu mozaiku kulturne raznolikosti Latinske Amerike. Njihov pečat v sodobni
ameriški kulturi je najgloblji na Karibih in v Braziliji. (Kent, 2006, str. 19)
Precej afriških kulturnih vplivov najdemo v Braziliji. Posebnost brazilske trgovine s sužnji in
njihove suženjske ekonomije je bila v tem, da nista vodili k popolni dekulturalizaciji afriških
sužnjev, kar se je zgodilo v ZDA. Zato lahko (še sedaj) identificiramo različne afriške
kulturne vplive. Afričani, ki so bili pripeljani v Brazilijo so pripadali trem (različnim) velikim
kulturnim skupinam. Te so: Hausa/Zahodni Afričani – predvsem iz Yorube (Nigerija) in
Dahomana (sedaj Benin), ki so večinoma naseljeni v Bahiji in Maranhãu; Muslimani iz
gvinejske regije, ki so tudi v glavnem v Bahiji in Bantu črnci iz Konga, Angole in
Mozambika, ki so naseljeni v Rio de Janeiru in Minas Geraisu. (Kent, 2006, str. 19 - 20)
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Karta 16: Izvorna območja sužnjev, njihovo število, ter ciljna območja v 18. stoletju

Število zasužnjenih
Afričanov

Glavna izvorna območja
afriških sužnjev

Vir: Kent, 2006, str. 84

V Braziliji se pozna širok spekter afriške kulture. Veliko brazilskih jedi izvira iz Afrike.
Feijoada – jed, ki je narejena iz črnega fižola, riža, mesa, listnate (zelene) zelenjave in
maniokove moke je tako razširjena po državi, da jo imajo nekateri za najbolj tipično brazilsko
narodno jed. Druge afriške jedi najdemo večinoma na SV, še posebej v Bahiji, kjer so znane
afriške jedi vatapá, acarajé in acaça. Kar so včasih imenovali »bahijska obleka«, turbani,
pisana oblačila, s čipkami obrobljene obleke in mnogo zapestnic ter ogrlic, ki so jih nosile
ženske ob brazilski SV obali, so afriškega porekla. Mednarodno znan brazilski ples samba
dolguje veliko svojih ritmov in gibov afriškim vplivom, medtem ko drugi, manj znani plesi,
kot je maractu, izvirajo neposredno iz afriške kulturne tradicije. Slednjega so na primer plesali
pri kronanju (ceremoniji) afriških poglavarjev plemen v Kongu. Nekateri glasbeni
inštrumenti, kmetijski pridelki, tehnike izkopavanja v rudniku, kažejo afriške kulturne vplive.
V brazilski portugalščini se kažejo afriški vplivi v besedišču in (kar je morda še
pomembnejše) v intonaciji ter sintaksi. Nekateri menijo, da so afriške pestunje, ki so skrbele
za otroke belih gospodarjev »impregnirale Brazilijo od znotraj« s tem, da so otrokom pele
afriške uspavanke, pripovedovale njihove zgodbice oz. pravljice in ljudske pripovedke,
govorile o ljudski medicini in verovanjih. Celo v brazilski katoliški veri se poznajo afriški
vplivi. Vendar pa so afriška verstva tu neodvisno preživela in so milijoni Brazilcev aktivno
vključeni v njihove obrede: condomblé v Bahiji, xango v Pernambucu in macumba v Rio de
Janeiru. (Kent, 2006, str. 20)
Čeprav so afriški vplivi najmočnejši in najbolj vidni v Braziliji, so prisotni po vseh Karibih
preko afriških karibsk združenj. V španskih Karibih, na Kubi in v Portoriku je prakticiranje
santerie način manifestacije afriške kulture. Te tradicije pa je občutno manj na špansko
ameriški celini, čeprav je nekaj tudi najdemo na obalnem predelu Srednje Amerike,
Kolumbije in Venezuele. (Kent, 2006, str. 20)
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5.3.1. SUŽENJSTVO IN AFRIŠKA IMIGRACIJA OB KONCU 19. IN V ZAČETKU
20. STOLETJA
V prvi polovici 19. stoletja je uvoz sužnjev še vedno naraščal. Okrog 2 milijona so jih
pripeljali v Ameriko med leti 1810 in 1870. To predstavlja skoraj 20 % vseh Afričanov, ki so
jih pripeljali v Ameriko kot sužnje. Skoraj vsi so bili namenjeni za Brazilijo, Kubo in
Portoriko. (Kent, 2006, str. 154)
Brazilija, kjer je bilo sužnjelastništvo oz. suženjstvo legalno do leta 1888, jih je (s)prejela
skoraj 1,2 milijona. Večina jih je ostala vzdolž brazilske SV obale, kjer je bila suženjska
populacija nastanjena že tradicionalno, vendar je osrednje in južno višavje, kjer se je razvijala
kavna ekonomija, prav tako sprejelo precejšnje število afriških sužnjev. (Kent, 2006, str. 154)
Suženjstvo je v španski Ameriki le počasi izginjalo. Mehika, Čile in Srednja Amerika so
suženjstvo ukinile v 20-tih letih 19. stoletja, kmalu po osamosvojitvi od španske nadoblasti. V
Venezueli, Kolumbiji, Ekvadorju in Peruju pa sta pomembnost sužnjev za ekonomijo in
politična moč lastnikov sužnjev premaknila leto odprave suženjstva v sredino 19. stoletja.
Večina od 600.000 afriških sužnjev, ki so bili prepeljani v špansko Ameriko v 19. stoletju, je
bilo prepeljanih v Portoriko in na Kubo, kjer so suženjstvo odpravili (šele) v letih 1878 in
1876. Do takrat so v ti dve državi pripeljali toliko sužnjev, da so španske oblasti, da bi
zmanjšale njihov delež v prebivalstvu, aktivno promovirale doselitve belcev iz Španije. (Kent,
2006, str. 154)
Medtem, ko je prisilna imigracija afriških sužnjev vplivala na sestavo prebivalstva Kube in
Portorika v 19. stoletju, je migracija svobodnih sužnjev iz mnogih karibskih držav vplivala na
velike spremembe v sestavi prebivalstva Srednje Amerike. Zasaditev ogromnih plantaž banan,
gradnja železnic in (morda še najpomembnejša) gradnja Panamskega prekopa (1904 – 1914)
so zahtevale veliko delovne sile v izoliranih oz. odmaknjenih tropskih nižavjih in so
vzpodbudile imigracije črncev iz mnogo angleško govorečih otokov, še posebej iz Jamajke in
Barbadosa. Mnogo teh delavcev se je v bližini delovnih mest nastanilo za stalno. Potomci teh
črncev sedaj predstavljajo velik delež prebivalstva v nekaterih regijah ob karibski obali
Nikaragve (Bluefields), Kostarike (Limón) in Paname (Colón). (Kent, 2006, str. 154 - 155)
5.3.2. AFRIŠKI VPLIVI NA JEZIK
V začetku so mnogi lastniki plantaž kupovali (ali vsaj skušali kupovati) sužnje iz različnih
etničnih skupin, ki niso govorili skupnega jezika, da bi tako zmanjšali možnost uporov, ter
pobegov in ustanavljanja maroonskih2 skupnosti. Pri tem niso bili nikoli prav uspešni, zato so
nekateri lastniki raje izbirali sužnje iz ene skupine, ki pa je bila znana po moči, odpornosti,
zanesljivosti, spretnosti,… Proti koncu sužnjelastniškega obdobja pa so opustili te
previdnostne ukrepe in so na Karibih izkrcavali cele ladje sužnjev iz iste etnične skupine.
Afriške sužnje so pri združevanju pogosto ovirale verske, kulturne pa tudi jezikovne razlike.
Tekmovalnost med etničnimi skupinami, ki je te skupine ločevala že v Afriki, je v Ameriki
zopet prišla do izraza in tisti člani skupin, ki so bili bolj bojeviti oz. napredni v Afriki, so
postali glavni oz. vodilni v suženjskih skupnostih. Njihov vpliv pa je pogosto segal preko
njihove etnične skupine (še v druge). Čeprav je bilo v špansko Ameriko uvoženih preko 100
različnih afriških jezikov, jih je le nekaj vplivalo na razvoj afro-španskega jezika. Med temi
2

maroonske skupnosti: vasi, skupnosti pobeglih sužnjev, ponavadi bolj v notranjosti držav
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so KiKongo, Kimbundu/Umbundu, Yoruba, Efik, Igbo, Ewe/Fon in Akan, ki so bili vsi
govorjeni v zahodni Afriki. (Lipski, 1994, str. 96)
Lingvistična heterogenost afriške populacije v Latinski Ameriki je bila vzrok temu, da je le
malo afriških besed trajno prišlo v latinskoameriško špansko besedišče. V Afriki so bili
regionalni jeziki pogosto rabljeni kot lingua franca3 in nekateri so preživeli »presaditev« v
Latinsko Ameriko. Zahodnoafriška pidžinska angleščina4, ki je bila lingua franca za večino
afriške zahodne obale, se je v 19. stoletju pojavila na Kubi in v Portoriku. Tudi kreolska
francoščina je prišla v besedišče lokalnega kubanskega in portoriškega govora, pa tudi v
Dominikansko republiko. Sem so jo prinesli begunci (pred suženjsko vstajo) z otoka Haiti
(Saint-Domingue), kjer je bil upor sužnjev, pa tudi delavci in pobegli sužnji iz Malih Antilov.
Večinoma se afriške besede niso dolgo obdržale v lokalnih španskih dialektih predvsem zato,
ker jih je le nekaj predstavljalo pojme oz. predmete, ki še niso imeli ustreznih španskih besed
oz. izrazov. Izjema so le poimenovanja hrane, glasbe in plesa. (Lipski, 1994, str. 123 – 124)
V preteklosti so jezikoslovci pripisovali precej več besed afriškemu poreklu, kot pa jih le-tega
odraža v resnici. Ponavadi so besede, katerih porekla niso poznali in so zvenele tuje ter so bile
pogosto rabljene na področjih, kjer je živelo veliko afriškega prebivalstva, nekritično pripisali
afriškemu substratu, še posebej če so bili v besedi prisotni nosni soglasniki. Tako so včasih
čisto španske besede nepravilno opisali kot afrikanizme in ker so bili Afričani pogosto v stiku
z Indijanci, so tudi mnogo indijanskih besed pripisali afrikanizmom.
Med najbolj razširjenimi besedami afriškega porekla so naslednje:
- banano/banana: ta beseda je rabljena v večih afriških jezikih. Ker je ta beseda rabljena
tudi v mnogih drugih, med seboj nepovezanih oz. nesorodnih jezikih, lahko sklepamo,
da je v Latinsko Ameriko prišla skozi enega od afriških sporazumevalnih jezikov –
lingua franca, morda s pidžinsko angleščino ali portugalščino.
- Batuque: afriški ples, ki je bil nekoč popularen v Buenos Airesu in Montevideu,
verjetno je iz jezika kimbundu, kjer ima podoben pomen.
- Dengue: beseda ima širok spekter pomenov, med drugim pomeni tudi tropsko vročico
in je prav tako porekla kimbundu.
- Marimba: tako beseda kot inštrument sta verjetno afriškega porekla. Inštrumente
podobne ameriški marimbi najdemo po vsej Afriki. Igranje Afričanov na take
inštrumente pa opisujejo v mnogih kolonialnih tekstih.
- Milonga: glasbeni izraz, ki ga razlagajo s kimbujskim mi – predpona za množino +
longa - beseda.
- Ñame: yam. Podobne besede z istim pomenom najdemo v mnogih zahodnoafriških
jezikih, od Senegala do Nigerije. (Lipski, 1994, str. 124)
5.3.3. DANAŠNJE AFRO-HISPANISTIČNE JEZIKOVNE ENKLAVE
Čeprav je bila prisotnost Afričanov, njihove kulture in glasbe v Ameriki velika, danes tu ne
najdemo večjega območja, kjer bi prevladovala črnska španščina (za razliko od črnske
angleščine v Severni Ameriki). Kar ni v skladu s splošnim prepričanjem v mnogih državah,
kjer pripadniki urbane elite pogosto trdijo, da Afro-Američani govorijo drugačno različico
španščine. Dejstvo je, da v vsej Latinski Ameriki, kjer sobivajo španski govorci afriškega in
3

lingua franca: jezik sporazumevanja med govorci različnih, v tem primeru afriških, jezikov
pidžinska angleščina: jezik sporazumevanja - angleščina (v tem primeru) prilagojena gramatičnemu sistemu
afriških jezikov
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evropskega porekla (v isti lingvistični coni) nimamo lingvističnih sredstev za ločevanje
jezikovnih prvin afriškega in neafriškega izvora. Kar je dokazano je to, da obstaja močna
povezava med sociolingvistično marginalnostjo in etnično pripadnostjo, tako da so govorci
afriškega porekla neproporcionalno zastopani v najnižjem socioekonomskem sloju. Ta
porazdelitev je skupaj z rasističnimi predsodki kriva za trditve o črnskem španskem dialektu.
Podobno lahko opazimo v Severni Ameriki, kjer je pogosto vztrajanje pri črnskih in nečrnskih
karakteristikah ameriške angleščine tudi pri visokih socioekonomskih slojih. (Lipski, 1994,
str. 128 – 129)
Odsotnost stroge socialne in fizične separacije, ki bi temeljila na rasnem razlikovanju, kar je
nekoč obstajalo v ZDA je le eden od razlogov zakaj v Latinski Ameriki danes ni afroameriške španščine. Za boljše razumevanje tega nerazvoja, bi morali opraviti daljši
zgodovinski pregled razvoja črnske španščine, vendar se bomo raje osredotočili na sedanje
stanje. V današnji Latinski Ameriki najdemo le nekaj afro-hispanističnih jezikovnih enklav. V
nobeni od teh regij (z izjemo kreolsko govorečega Palenque de San Basilio v Kolumbiji) ni
govorjeni jezik popolnoma afrikaniziran, vsebujejo pa ostaline zgodnjih afro-hispanskih oblik.
(Lipski, 1994, str. 129)
Te enklave so (povzeto po Lipski, 1994, str. 129 – 133):
1. DOLINA CHOTA V EKVADORJU. Ta dolina je tropska enklava, ki je obdana z
andskimi višavji. Prebivalci te doline so skoraj vsi črnci, v nasprotju s sosednjimi
območji, kjer živijo skoraj izključno samo Indijanci in mestici. Črni choteños (čotenci)
v osrednjih višavjih živijo že več kot 250 let. Ta populacija je morda največja črnska
poselitev v Španski Ameriki brez bližnjih in nedavnih stikov z življenjem in jezikom
obalnih nižin. Tu so našli nekatere sintaktične in fonološke oblike, ki nakazujejo
zgodnejše in bolj afrikanizirane stopnje jezika. Časi, ko so v Ekvadorju govorili
pidžinsko španščino, so že daleč nazaj, saj v 19. stoletju sem niso pripeljali veliko
afriških sužnjev, pa tudi kasneje sem niso prišli Afričani, ki niso govorili španščine.
Kreolske5 ostaline v španščini te doline so zgolj posledica dolgotrajne marginalnosti
tega območja.
2. DOMINIKANSKA REPUBLIKA. Kljub veliki populaciji afriških potomcev, afriški
dominikanski glasbi, hrani, kulturnim navadam in besedišču, nimamo nobenih
dokumentiranih dokazov bozalne6 španščine v Dominikanski republiki, kot jih imamo
na Kubi in v Portoriku. Očitna odsotnost bozalne španščine v Dominikanski republiki
je posledica zgodovine tega naroda, kjer je uvoz sužnjev neposredno iz Afrike upadel
ob koncu 17. stoletja in ni nikoli več narastel v nasprotju s Kubo in Portorikom. Kljub
pičlosti bozalne španščine v Dominikanski republiki, nekatere regije odražajo afrohispansko lingvistično osnovo. Tipična črnsko - španska izgovorjava medvokalnega
/d/ kot [r] prevladuje v mestu Villa Mella, kjer živi močna afriška etnična skupina.
González in Benavides pri opisovanju govorov marginalnih skupnosti polotoka
Samaná opažata nekaj morfoloških jezikovnih ostalin, ki jih lahko najdemo tudi v
bozalnih tekstih. Prebivalci tega polotoka so večinoma afriškega porekla, vendar niso
vsi potomci špansko govorečih bozalov. Sem so prišli tudi (ameriški) angleško
govoreči afro-američani, verjetno iz Deviških otokov in drugih območij angleško
govorečih Karibov. Precej se govori tudi haitska kreolščina, ki jo imenujejo patois in
katere govorci, kadar skušajo govoriti špansko, govorijo podobno kot špansko
govoreči bozali.
5

Kreolski jezik: jezik, ki je sestavljen iz elementov različnih jezikov in ki je nastal zaradi sobivanja dveh
različnih skupnosti.
6
Bozalen: črnski, afriški; bozalni jezik: eden izmed kreolskih jezikov
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3. KUBA. Ostanki afriških jezikov so preživeli v osrednjih provincah Kube. Gre za
marginalni bilingvalizem, ne pa za bozalno španščino; ti posamezniki brez dvoma
govorijo kubansko španščino. V 19. stoletju sta na Kubi seveda obstajala bozalna
španščina in afriška kreolščina. O tem pričajo pesmi, igre in novele, v katerih se
pojavljata ta dva jezika. Še daleč v 20. stoletju so na Kubi živeli govorci bozalne
španščine, in so oblikovali osnovo za obširna pisanja Fernanda de Ortiza in Lydi-je
Cabrero. Še leta 1960 jih je nekaj živelo na Kubi, bilo pa jih je že zelo malo. Kljub
temu je bila kolektivna zavest o zgodnjih vzorcih še vedno prisotna med Kubanci vseh
ras in stereotipi o afrikanizirani španščini so se ohranili v ljudskem gledališču, poeziji,
radijski drami, glasbi in v mnogih pregovorih in rekih. Kot primer naj navedemo rek:
»es un negro de 'vo va di y yo va viní«, ki pomeni: on je črnec, ki pravi yo va di (= yo
voy a ir ' jaz bom šel') in yo va viní (= yo voy a venir 'jaz bom prišel'), kar so govorili
črni Kubanci ostalim črncem, s čimer so hoteli povedati, da so slednji neizobraženi in
predstavljajo socialno nižji sloj. Starejši Kubanci se še vedno spomnijo rabe
množinske oblike son v vprašanju ¿qué son esto? namesto ¿qué es esto? - kaj je to? In
rabe izraza ta + infinitiv za izražanje glagola. Tudi ljudske in popularne pesmi še
vedno ohranjajo tradicijo afro-kubanskega jezika. Ostaline bozalne španščine so se
prav tako ohranile v Abakuá ritualih, skrivnostnih afro-kubanskih obredih, v katerih so
afriške besede in stavki kombinirani s pregovori… v bozalni španščini. Danes se
govor afriških potomcev ne loči več od kubanske španščine, a je zavedanje (tu že
minulega) bozalnega govora večje med Kubanci kot kjerkoli drugje v Latinski
Ameriki. Afro-kubanska španščina še vedno ima (določeno) vlogo v kubanski kulturi,
v literaturi in v realnem življenju.
4. PORTORIKO. Portoriko si s Kubo deli zgodovino intenzivnih afro-hispanskih
jezikovnih kontaktov, vendar je v 19. stol. sem prišlo relativno malo bozalnih sužnjev.
Ljudsko zavedanje afrikanizirane španščine ni bilo primerljivo s tistim na Kubi. V 20.
stoletju so našli nekaj bozalnih pesmi iz Portorika. Kot na Kubi, je tudi tu prisotnost
papiamenta dokumentirana v 19. stoletju. Ostaline francoske kreolščine so našli v 70tih letih 20. stoletja, ko so posneli nekaj skoraj že pozabljenih pesmi v patois jeziku.
Vendar je edina potencialna afriška regija današnjega Portorika vas Loíza Aldea, kjer
je glasbena in kulturna tradicija podobna afro-hispanski drugod v Latinski Ameriki.
Čeprav raziskovalci niso našli nobenih afriških lingvističnih karakteristik v tej vasi, bi
lahko med le-te prištevali izraze, kot so hijo macho 'moški sin' in hija hembra 'ženska
hči', kot možne zahodnoafriške dobesedne prevode. Prebivalci afriškega porekla
prakticirajo spiritistične seanse, med katerimi včasih uporabljajo bozalne govore.
5. VENEZUELA. Afriška suženjska populacija je bila v kolonialni dobi tu dokaj velika.
Pogosti so bili upori sužnjev in pobegi v notranjost države, kjer so sužnji ustanovili
svoje vasi (cumbes). Imamo le malo informacij o afro-venezuelskem jeziku, čeprav
vemo, da so v 19. stoletju tu živeli Afričani. Pobegli sužnji so ustanavljali svoje vasi
po vsej Venezueli in afro-hispanski jezik je bil verjetno koncentriran v teh skupnostih.
Drugi vir delovne sile v Venezueli je bil sosednji Curazao (otok); na obalah Venezuele
so verjetno obstajala naselja, kjer so govorili papiamento7 (na Curazau ga govorijo še
danes). V današnjem afro-venezuelskem govoru so našli nekatere fonološke in
morfološke karakteristike, ki so lahko ostanki zgodnjih bozalnih oblik.
6. PANAMA. Čeprav je bil Portobelo eden od glavnih pristanišč ladij s sužnji v španski
Ameriki, je bilo v 18. stoletju le nekaj bozalov na panamski obali. Naraščajoča
marginalizirana afro-ameriška populacija se je začela mešati s špansko populacijo in
bozalna španščina je začela bledeti iz spomina naslednjih generacij. Izjema v splošnem
7

Papiamento: eden izmed kreolskih jezikov, ki se danes še vedno govori na otoku Curazao.
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pomanjkanju ostalin bozalne španščine v Panami je ritualni jezik kongo črncev, ki ga
govorijo afro-hispanske skupnosti, najdemo ga vzdolž karibske obale, središči pa sta
Portobelo in Nombre de Dios. Ta jezik uporabljajo predvsem na letnem karnevalu in
vsebuje ostaline zgodnje bozalne španščine. Kongo govori kažejo, da so prej tu
govorili pidžin jezik in verjetno tudi na španščini temelječo kreolščino, vendar če je
slednja obstajala ni kazala nobenih genetičnih povezav s papiamentom, palenquerom
ali z na portugalščini osnovano kreolščino v Aziji in Afriki. (Lipski, 1994, str. 129 133)
Vprašanje o afriškem vplivu na latinskoameriško španščino je preveč kompleksno, da bi lahko
nanj odgovorili na kratko. Bistvo je, da ni nobena večja inovacija v izgovoru, morfologiji ali
sintaksi v latinskoameriški španščini samo posledica prisotnosti govorcev afriških jezikov ali
katerekoli oblike afro-hispanskega jezika, kreolskega ali drugega. Kolonialna španščina je že
vsebovala začetke redukcije konzonantov, nazalizacije vokalov, obrnjene vprašalne stavke…
Na območjih, kjer je veliko število Afričanov govorilo drugače od belih priseljencev, so
Afričani vplivali tako, da so poudarili te že obstoječe procese in jih uporabljali ter
preoblikovali po svoje. S tem ne zanikamo afriškega vpliva na velik del ameriške španščine,
pač pa opozarjamo, da je treba biti previden pri pripisovanju pojavov, ki jih najdemo že v
Španiji in tudi v Latinski Ameriki afriškim vplivom. (Lipski, 1994, str. 133)
V Latinski Ameriki so živeli afro-iberski kreoli, s katerimi sta najdlje preživela jezika
papiamento in palenquero. Vendar teh jezikov ni bilo veliko. Afričani so v Latinski Ameriki v
glavnem prešli iz stopnje pidžin ali bozalne španščine do lokalnih različic španščine, v času
ene ali dveh generacij. Vsi pa so v jeziku pustili svoje nianse. (Lipski, 1994, str. 133)

5.4. AZIJSKI PRISELJENCI
Več kot 500.000 Azijcev je imigriralo v Latinsko Ameriko ob koncu 19. in v začetku 20.
stoletja. Večina se jih je naselila v Peruju, Mehiki, Braziliji in na Kubi. (Kent, 2006, str. 158)

5.4.1. KITAJCI
Delavci iz Kitajske, ki so bili znani pod imenom »coolies«, so najprej prišli v Peru v 40-tih
letih 19. stoletja. Sklenili so dolgoročne delovne pogodbe za nabiranje in kopanje guana
vzdolž perujske obale. (Kent, 2006, str. 158)
Kasneje, v 60-tih in 70-tih letih 19. stoletja, ko je bilo perujsko gospodarstvo uspešno in so
kapitalistični vlagatelji vlagali v kopanje guana in v kmetijska podjetja v sierri, je gradnja
železnic zahtevala dodatne delavce.100.000 Kitajcev, ki so prišli na delo v Peru, se je odzvalo
na to povpraševanje po delavcih. Mnogo se jih je kasneje vrnilo nazaj na Kitajsko, vendar jih
je vseeno precej ostalo. Tisti, ki so ostali, so se naselili v Limi in v drugih obalnih mestih in so
se počasi integrirali v perujsko družbo, poročali so se s Perujkami, govorili so španski jezik in
njihova kulturna različnost se je počasi zabrisala. (Kent, 2006, str. 158)
Delovne pogodbe so kitajske »coolie-je« pripeljale tudi na Kubo v 70-tih in 80-tih letih 19.
stoletja. Na sladkornih plantažah jim je na Kubi zaradi odprave suženjstva primanjkovalo
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delovne sile, zato so iskali druge delavce. Med 100 in 150.000 Kitajcev je prišlo v Havano,
mnogo se jih je po izteku pogodbe zopet vrnilo na Kitajsko. Precej jih je ostalo, a se je
njihovo število zmanjšalo po kubanski revoluciji leta 1959, ko so emigrirali v ZDA. Nekaj
Kitajcev še danes živi na Kubi in so skoraj vsi naseljeni v Havani. (Kent, 2006, str. 158 - 159)
Kitajci so imigrirali tudi v SZ Mehiko ob koncu 19. stoletja kot delovna sila v spodnjo spodnji
del doline reke Colorado v bližino Mexicali-ja. Čeprav jih ni prišlo veliko in se jih je kasneje
precej odselilo v ZDA, potomci tistih, ki so ostali tvorijo vidno manjšino. (Kent, 2006, str.
159)
Konec 20. stoletja, kakih 100 let po tem, ko so Kitajci v največjem številu imigrirali v
Latinsko Ameriko, je večina njihovih potomcev asimiliranih v Latinsko Ameriško družbo.
Na nekaterih območjih Latinske Amerike je prisotnost Kitajcev še vedno opazna. Majhne
kitajske četrti so preživele v Limi, Havani in Mexicali-ju v severni Mehiki. V Limi in Havani
so lokalne oblasti hotele oživiti te kitajske soseske z namenom, da bi pokazali njihovo
unikatnost (in jo vnovčili) kot turistično privlačnost oz. posebnost. Tudi v Srednji Ameriki je
opazna prisotnost Kitajcev, pogosto zaradi kitajskih restavracij, ki niso samo v glavnih
mestih, ampak tudi v regionalnih središčih. Naraščajoče odpiranje Kitajske države je ustvarilo
majhen tok kitajskih imigrantov v Latinsko Ameriko v 90-tih letih 20. stoletja, vendar jih
večina želi oditi naprej v ZDA in Kanado in je Latinska Amerika zanje tako samo vmesna
postaja. (Kent, 2006, str. 159)
5.4.2. JAPONCI
Japonci so edini azijski narod, ki je v Latinsko Ameriko migriral v velikem številu v 19. in v
začetku 20. stoletja. V tem obdobju jih je v Latinsko Ameriko skupaj imigriralo med 150.000
in 250.000. Naselili so se v Peru in Brazilijo v zadnjih desetletjih 19. stoletja in so nadaljevali
s priseljevanjem v 20. stoletju. Kmečke delovne pogodbe so Japonce privabile v Peru v 70-tih
in 80-tih letih 19. stoletja, kar se je nato nadaljevalo še nekaj desetletij. Redko pa se jih je
priselilo več kot 1000 na leto, a jih je mnogo po izteku pogodbe ostalo. Tu so se naselili in
pripeljali žene iz Japonske. Mnogo jih je ostalo na podeželju, kjer so se uveljavili kot mali
proizvajalci sadja in zelenjave za urbane trge, še posebej v Limi. Čeprav jih je bilo v začetku
20. stoletja manj kot 100.000, so japonski Perujci formirali različen element v populaciji Lime
(se niso asimilirali) in obalnega zaledja ob mestu. (Kent, 2006, str. 159 - 160)
Podoben vzorec japonske imigracije se je zgodil v Braziliji. Hitra sprememba paranskega
višavja od araucanskih borovih gozdov v plantaže kave, ki se je začelo okrog leta 1850 in se
je nadaljevalo skoraj 50 let, je ustvarilo povpraševanje po kmečki delovni sili, ki so ga
japonski priseljenci pomagali zapolniti. Mnogo industrijskih (tistih, ki so bili varčnejši)
priseljencev je kupilo kmetije in so začeli pridelovati sadje in zelenjavo za urbane trge, še
posebej v São Paulu. Več kot 200.000 Japoncev se je naselilo v Paransko višavje, večinoma v
provinco São Paulo, kjer so vzpostavili vidno in kohezivno japonsko brazilsko skupnost, ki
obstaja še danes. Brazilska populacija japonskih potomcev je leta 2000 štela 1 milijon
prebivalcev in predstavlja največjo etnično skupino Japoncev zunaj Japonske. (Kent, 2006,
str. 160)
5.4.3. KITAJCI, INDIJCI IN JAVANCI V SURINAMU IN DRUGIH NIZOZEMSKIH
TER BRITANSKIH KOLONIJAH
(povzeto po Emmer, 1989, str. 323 – 368)
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Na karibskih plantažah so afriški sužnji predstavljali večinski delež delovne sile, medtem ko
so belci zasedali boljša delovna mesta. Pridelovali so predvsem sladkor, kavo in bombaž.
Plantaže v Surinamu so bile nekakšni mali otoki, med sabo ločeni s kanali in rekami. Pa tudi
sicer so sami reševali svoje probleme, le za velike huda kriminalna dejanja so pošiljali sužnje
na sodišča v glavno mesto.
Po ukinitvi suženjstva so lastniki plantaž skušali ohraniti svoje plantaže, kljub temu, da jim je
začelo primanjkovati delovne sile. Tam, kjer ni bilo veliko nezasedene zemlje oz.
nerazdeljenega ozemlja, so lastniki plantaž še lahko zadržali večino sužnjev. Na Barbadosu so
večino sužnjev zaposlili kot delavce na plantažah (podobno je bilo na Arubi, Curazau, San
Martinu in še nekaterih otokih).
Kjer pa je bila poselitev bolj razpršena, so sužnji zapuščali plantaže in postali kmetje z lastno
zemljo, kjer so kmetovali za svoje preživetje. Najbolj se je to pokazalo v Britanski Gvajani,
kjer je kar 53 % osvobojenih sužnjev zapustilo svoja prejšnja »delovna mesta« in je kmetijska
produkcija upadla za 40 %. V Surinamu je bila situacija podobna, kot v Britanski Gvajani
(leta 1800 je Surinam imel 50.000 sužnjev, leta 1863 pa le še 30.000), le da je tu nizozemska
vlada pooblastila surinamske lastnike plantaž, da so lahko uvedli 10 letno učno obdobje za
sužnje, ki se je začelo leta 1863, poleg tega je vlada poskušala priskrbeti delovno silo od zunaj
kolonije.
Nizozemska vlada si je sicer že tudi pred odpravo suženjstva prizadevala za nadomestitev
suženjske delovne sile. Kljub temu so manjše plantaže začele propadati, sladkor pa je postal
najpomembnejši izvozni pridelek. Leta 1833 je Surinam imel okrog 344 plantaž, leta 1863 (ko
se je osamosvojil), kakih 230, leta 1900 pa le 4 (lastništvo se je seveda koncentriralo). Vendar
je obseg pridelave sladkorja ostal skoraj na istem nivoju.
Ko so videli, da je Gvajana doživela uspeh s pogodbenimi delavci, ki so imigrirali od drugod,
je nizozemska vlada leta 1853 poskusno pripeljala prve pogodbene delavce iz Jave.
Kolonialna vlada Paramariba pa je uspela privabiti nekaj pogodbenih delavcev iz Madeire.
Vendar lastniki plantaž niso bili preveč zadovoljni s takimi delavci, saj so bili le-ti dražji kot
sužnji.
Po odpravi suženjstva leta 1863 se je imigracija še povečala. Uvažali so pogodbene delavce iz
okoliških antilskih kolonij, pa tudi Kitajce. Tudi ti delavci so bili za lastnike plantaž dražji kot
»učenci«. Skupno število imigrantov je le stežka dohitevalo število bivših sužnjev, ki so se
osvobajali tega sistema poučevanja. Obe skupini imigrantov sta imeli svoje slabosti. Antilci
ponavadi niso hoteli ostati na plantaži več kot 1 leto, poleg tega jih je bilo težko kontrolirati in
so se ves čas pritoževali nad težavnostjo dela. Večina jih je prišla iz Barbadosa, zato niso
znali delati na glinasti oz. ilovnati prsti.
Kitajci so na videz malo bolj ugajali surinamskim lastnikom plantaž, saj so jih (skupaj)
pripeljali kar 2502 iz Cantona, Macaa in Hong Konga. Žal nimamo nobenih demografskih
podatkov o teh priseljencih (starost, spol, zdravstveni problemi, kriminalnost, koliko se jih je
vrnilo na Kitajsko,…). Vendar so tudi ti imeli svoje slabosti in sicer je bilo novačenje takih
delavcev zelo drago in tudi Kitajci skoraj nikoli niso hoteli podpisati nove pogodbe, ko jim je
prva potekla, ampak so se raje vrnili na Kitajsko ali pa ostali v Surinamu in ustanavljali mala
podjetja. Leta 1870 je kitajska vlada v Cantonu, prav tako kot portugalska vlada na Macau in
angleška v Hong Kongu ukinila emigracijo kitajskih delavcev v vse kolonije.
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Dve leti pred koncem obdobja poučevanja je Surinam moral začeti iskati novo delovno silo
drugje.
Še enkrat je Britanska Gvajana dala idejo surinamskim lastnikom plantaž, da so zaprosili
nizozemsko vlado, da je sklenila pogodbo z Angleži, z namenom, da bi jim ti dovolili
novačenje delavcev v Indiji. Z uvozom teh delavcev je Gvajana doživela velik uspeh.
Surinamski lastniki plantaž so mislili, da jim bo šlo celo bolje, saj so uspeli premostiti
obdobje med obdobjem poučevanja in prihodom najete delovne sile. Zato, da so prišli do tega
tekočega prehoda je morala nizozemska vlada privoliti v naslednje točke (pogodbe): ko se je
Indijcem po petih letih iztekla pogodba so imeli pravico do plačanega prevoza nazaj v
domovino, ne da jim bilo treba čakati še nadaljnjih 5 let, kot so morali v Britanski Gvajani in
kolonialne surinamske oblasti so morale privoliti v prisotnost angleških konzulov, ki so
opazovali in poročali (v London) o ravnanju delodajalcev z »angleškimi državljani«. Ti
konzuli so med leti 1875 in 1878 celo suspendirali uvažanje delovne sile iz Indije, ker so
ugotovili preveliko umrljivost med na novo zaposlenimi Indijci…
Čeprav je bilo suženjstvo odpravljeno in naj bi se najemanje delovne sile od slednjega
razlikovalo, pa je obstajala neka kontinuiteta med obema sistemoma, ki se je kazala v načinu
novačenja delavcev, v načinu dela, v vsakodnevnem življenju, v zdravstvu, pa tudi v uporih,
kriminalu in kaznih. Ker je bil prehod med sistemoma tako tekoč, se lastniki plantaž še niso
navadili na ravnanje s pogodbenimi delavci in skorajda niso opazili razlike v njihovih
pravicah. Pravzaprav je tudi sam prihod teh delavcev spominjal na prihod sužnjev – preden so
jim dovolili izkrcanje, so jih morali zdravstveno pregledati, nato so jih odpeljali v njihovo
bazo za 14 dni, da so se aklimatizirali… Kar pa je morda najpomembnejše: niti sužnji niti
indijski pogodbeni delavci si niso sami izbrali svojega »gospodarja«.
Indijci so že imeli tradicijo delovnih migracij, zlasti znotraj države, pa tudi v druge kolonije.
To so urejali v mestih Madras in Kalkuta. Za emigracijo so se v glavnem odločali zaradi težke
ekonomske in socialne situacije, ki so jo doživljali doma. Mnoge sploh niso zanimali delovni
pogoji v destinaciji, ker so hoteli oditi pod (skoraj) vsakim pogojem, zato se sami nikoli niso
pritoževali nad sistemom… Indijski nacionalisti so bili tisti, ki so leta 1916 dosegli konec
temu »izvažanju« najete delovne sile, čeprav si ga ne ena (Surinam) ne druga stran (Indijci)
nista želeli.
Prva delovna sila iz Jave je v Surinam prišla leta 1890. Vzpodbujanje priseljevanja Javancev
ni imelo samo ekonomskih vzrokov, saj je bilo pripeljati Javanca v Surinam celo malo dražje
kot pripeljati Indijca. Imigracija Javancev je le malo zmanjšala imigracijo Indijcev. Glavni
vzrok je bil političen – Surinamci so bili odvisni od britanske kolonialne vlade v Indiji, ki je
enkrat že suspendirala emigracijo v Surinam (med leti 1875 in 1878) in bi to lahko kadarkoli
ponovila. Poleg tega so bili Javanci v drugačnem položaju, saj niso imeli nobenega
»konzula«, ki bi opazoval ravnanje Surinamcev z njimi. Vendar so bili Javanci v povprečju
fizično šibkejši in slabšega zdravja. Javanci so za isto delo zaslužili manj kot Indijci in so
ponavadi podaljševali pogodbe, medtem, ko so se Indijci raje vrnili ali pa s prihranki kupili
majhen kos zemlje in postali mali posestniki. Leta 1939 je na surinamskih plantažah (kolikor
jih je še bilo) še vedno delalo 32,8 % Javancev, Indijcev pa le 3,9 %. Migracija iz Jave se je
končala zaradi pomanjkanja povpraševanja po tej delovni sili.
Po letu 1930 se Javanci niso več priseljevali zaradi dela na plantažah. Od tega leta dalje so
prihajale samo javanske družine, ki so bile del programa kolonizacije Surinama in so takoj, ko
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so prišle, dobile parcele. Imigranti so morali delati na plantažah oz. v nasadih samo v času
pobiranja pridelkov. Ob začetku 2. svetovne vojne, ko jim je začelo primanjkovati denarja, so
ta program kolonizacije opustili.
V Surinam je prišlo na delo 34304 Indijcev, vrnilo pa se jih je 11700, torej 34 %, Javancev je
prišlo 32956, vrnilo pa se jih je 7684, kar je 22 %. Velik delež teh, ki so ostali se je kasneje
ukvarjalo s kmetijstvom. Danes ti dve skupini predstavljata več kot polovico surinamskega
prebivalstva, ki se večinoma ukvarja s kmetijstvom in ribolovom.
Tabela 5: Azijski in afriški priseljenci v nekaterih nizozemskih, francoskih, britanskih ter
španskih kolonijah ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja
Izvorna država/celina Ciljna država
Leta migracij Število (v tisočih)
Indija
(Britanska) Gvajana 1838 - 1918
239
Trinidad
1838 - 1918
144
britanski Karibi
1838 - 1918
47
francoski Karibi
1853 - 1885
80
Surinam
1873 - 1916
34
Kitajska
(Britanska) Gvajana 1852 - 1879
14
Trinidad
1852 - 1856
3
Kuba
1848 - 1874
125
Java
Surinam
1853 - 1939
33
Afrika
Karibi
1834 - 1867
58
Vir: Blouet, 2002, str. 333; Emmer, 1989, str. 368

6. AMERIŠKA ŠPANŠČINA
Z izrazom »ameriška španščina« izražamo različnost od španske španščine, še posebej tiste, ki
je govorjena na severu ali v osrednji Španiji. Vendar ta izraz vsebuje zelo različne »odtenke«
v jeziku: kubanski jezik ni enak argentinskemu, prav tako tudi mehiški ne perujskemu ali
čilskemu. Čeprav si jeziki niso enaki, lahko upravičeno govorimo o ameriški španščini:
razlike med jeziki so v špansko govoreči Latinski Ameriki namreč manjše kot med španskimi
dialekti v Španiji. Medtem, ko so se jezikovne razlike znotraj Španije razvile tam, kjer so
nastale, je ameriška španščina jezik, ki so ga prinesli in (raz)širili kolonizatorji, ki pa so bili
različnega porekla in na različni kulturni stopnji. (Lapesa, 1991, str. 525) Latinska Amerika je
veliko ozemeljsko področje, kjer niso vsi jezikovni pojavi enako razširjeni, zato bi bilo zelo
težko točno ugotoviti za vsakega posebej, kje se nahaja. Pri nekaterih je bilo to možno, pri
drugih ne, zato so nekatere značilnosti ameriške španščine samo naštete.
Jezikoslovci so v preteklosti velikokrat posegali po nekakšnem misticizmu, ko so trdili, da je
za mehikanščino značilen nervozni ritem in zaradi tega krajšava besed (sinkopa nenaglašenih
samoglasnikov), da je kubanščina lenobna, da se argentinščina zaustavlja pred vsakim
naglasom… Te vrste klasifikacij so varljive in prav gotovo niso jezikoslovne. Ugotovili so, da
na visokih planotah celine govorijo bolj konservativen, kastiljščini bolj podoben jezik, govori
nižinskih predelov in obale pa so bližji andaluzijskemu izgovoru: kolonizacija je verjetno
potekala tako, da je vsakdo iskal »svojo domovino« tudi v novem kraju. (Skubic, 2001, str.
276)
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Pri izgradnji kolonialne družbe so imeli Indijanci velik pomen. Ti so se bodisi naučili
španskega jezika tako da so ga v večji ali manjši meri prilagajali svoji izgovorjavi, ali pa so
ohranili svoje jezike, s tem da so vanje uvajali hispanizme. Več kot 400 let so imigranti
uvajali svoje jezikovne inovacije in sobivanje (jezikov in prebivalcev) je pripomoglo k temu,
da so se vulgarizmi in regionalizmi pomešali oz.zlili v izraze, ki so postali bolj ali manj
skupni. Pogoji, pod katerimi se je to dogajalo, so bili v različnih krajih Latinske Amerike
različni in so vzrok za lokalne jezikovne razlike. (Lapesa, 1991, 535 – 536)
Zgodovinske in jezikovne povezave med španščino in indijanskimi jeziki so vzrok za
najrazličnejše jezikovne posebnosti, ki se kažejo na stiku teh jezikov oz. v konfliktu jezikov in
kultur. Obstaja pojav, ki se imenuje superstrat8 – vpliv dominantnega jezika na dominiranega,
v tem primeru gre za hispanizme, ki jih najdemo v jezikih nahua, zapoteco, kečua, guarani,…
Pojav adstrata9 (sočasnega vzajemnega vpliva med dvema jezikoma) se pojavlja zaradi
dvojezičnosti na določenem ozemlju ali zaradi mejnosti dveh območij. Tu najdemo vse od
preprostega prenašanja fonetičnih, morfosintaktičnih in leksikalnih elementov iz enega jezika
v drugega do tvorbe mešanih jezikov. Kažejo pa se tudi pojavi substrata10 (gre za vpliv jezika
podrejenega ljudstva na jezik zmagovalcev), nekatere karakteristike jezika namreč preživijo in
delujejo skoraj neopazno in so lahko v prikrite tudi več stoletij. Vendar je bil vsak pojav, ki ga
pripišemo substratu, na začetku adstrat, saj so meje med enim in drugim pojavom dokaj
nejasne.V vsakem primeru pa gre za medkulturni prenos jezikovnih značilnosti. Tudi
indijanski jeziki si pred kolonizacijo niso bili enaki, pa tudi po njej ne: dva velika predšpanska
imperija- azteški in inkovski – sta vsilila nahua in kečua jezik podrejenim ljudstvom, ki so
prej govorila druge jezike. Skupaj s »splošnimi jeziki«, kot so konkvistadorji in misijonarji
imenovali najbolj razširjene jezike, so soobstajali še mnogi jeziki plemen, ki so bili splošnim
podrejeni oz. obrobni. (Lapesa, 537 – 540)
6.1. GLAVNE FONETIČNE ZNAČILNOSTI
Konkvistadorji so med drugim v Ameriko prinesli tudi jezik. To je bil španski jezik iz konca
15. stoletja, bil je neenoten in je odražal različne španske dialekte. Vendar pa so v Ameriki
manjše razlike v jeziku med dvema regijama, kot pa v Španiji na primer: med dvema
dolinama v Asturiasu. V celotnem novem svetu imamo podobne fonetične pojave. Nekatere
regije bolj favorizirajo tega, druge drugega, vendar vse pojave poznajo povsod in so skoraj vsi
znani tudi španski španščini. (Zamora, 1989, str. 378)
Ti fonetični pojavi so naslednji (treba je povedati, da se ne pojavljajo vsi po vsej regiji, ampak
so nekateri omejeni na manjših območjih):
1. pretvorba nepoudarjenega e v i: vistido, siguro, sigún namesto vestido, seguro, según.
2. menjava e z i v hiatu11 – ta menjava je prišla tudi v knjižni jezik: tiatro, pasiar, rial, namesto
teatro, pasear, real. Do te spremembe prihaja skoraj pri vseh glagolih na –ear.
3. menjava protoničnega12 i v e, verjetno zaradi disimilacije13: melitar, cevil, escrebir, vesita,
prencipal namesto militar, civil, escribir, visita, principal.
8

Superstrat so tiste jezikovne prvine, ki so ostale iz jezika, ki je bil za krajšo ali daljšo dobo v stanju, da nad
domačim jezikom prevlada in ga uniči oz. popolnoma asimilira. (Skubic, 1989, str. 8)
9
Pri adstratu gre za jezikovne vplive nekega jezika v kakem drugem jeziku. Pri tem pa adstrat ne zahteva
bilingvizma, ne zaobjema začasnega prekrivanja in ne govori o premoči enega od jezikov, čeprav je jasno, da
politično ali kulturno pomembnejši jeziki več dajejo kot sprejemajo. (Skubic, 1989, str. 9)
10
O substratu govorimo takrat, kadar jezik, ki je izginil, pusti v jeziku-zmagovalcu nekaj jezikovnih ostalin.
(Skubic, 1989, str. 8)
11
Hiat: stik dveh vokalov oz. samoglasnikov, ki tvorita vsak svoj zlog (vsak vokal je v svojem zlogu).
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4. menjava protoničnega o v u: cuete, gurrión, tuavía namesto cohete, gorrión, todavía.
5. menjava protoničnega u v o: josticia, chobasco namesto justicia, chubasco.
6. odprtje glasu e v diftongu14 ei v ai: asaite, sais, raina namesto aceite, seis, reina.
7. Obratni pojav kot pri točki 6, torej ai > ei: méiz, beile, agüeitar namesto maíz, baile,
aguaitar.
8. redukcija visokih, kultnih soglasniških skupin: corrución, indino, ilesia namesto corrupción,
indigno, iglesia.
9. vokalizacija soglasniške skupine -ct-: aspeito, defeito, doutor namesto aspecto, defecto,
doctor.
10. odpad medvokalnega -d-: piaso, cuidao namesto pedazo, cuidado.
11. pojav medvokalnega -d- zaradi hiperkorekcije: vacido, tardido, bacalado namesto vacío,
tardío, bacalao.
12. pretirana diftongizacija: priesa, dientista namesto prisa, dentista ali pomanjkanje
diftongizacije: quebras, apreta namesto quiebras, aprieta.
13. spremembe v akcentu: a. ljudsko naglaševanje: cáido, bául, máistro namesto caído, baúl,
maestro; b. kultno, knjižno naglaševanje: austríaco, cardíaco. (Zamora, 1989, str. 379 - 380)
14. seseo: izginil je glas /Ø/ in s tem opozicija med /Ø/ in /s/. Besedi caza in casa se torej
izgovarjata enako.
15. yeísmo: izginila je opozicija med glasovoma ll in y, hoya in holla se torej izgovarjata
enako. Ta pojav ni razširjen po vsej Latinski Ameriki. Ne poznajo ga v nekaterih, predvsem
višjih, predelih Kolumbije, Ekvadorja, Peruja in Bolivije. V Argentini in Urugvaju pa poznajo
celo žeismo – pojav, ko oba glasova (ll in y) izgovarjajo kot ž. V Argentini višji sloji poznajo
šeismo – oba glasova izgovarjajo kot š. Na Antilih, venezuelski in kolumbijski obali pa se je
razvil džeismo – oba glasova izgovarjajo kot dž (yo lloro - [dЗo dЗoro]).
16. izguba -s na koncu besede ali zloga, predvsem na andskem področju, drugod se pojavlja
aspiracija: escuela - [ehkuela]. S se izgubi ali pa aspirira na koncu besede na Antilih, Kubi in
na pacifiški obali Srednje Amerike.
17. mešanje glasov –r in –l (predvsem med črnskim prebivalstvom): argo – algo.
18. aspiriranje začetnega –f: fuerza - [huérsa]. (Zamora, 1989, str. 378 – 387)
Kolonizacija španske Amerike je bila izpeljana večinoma iz Andaluzije o čemer pričajo
nekateri jezikovni pojavi, ki jih najdemo tako v Ameriki, kot na jugu Španije in sicer:
skorajda ni poznan el ceceo (tako kot ni v Andaluziji), s na koncu besede ali zloga pred
soglasnikom preide v spirant –h (to poznajo tudi na jugu Španije).
Le redki glasovni pojavi v španski španščini niso poznani, tako je prehajanje dvojnega
soglasnika –ll v palatal, na jugu (Argentina, Urugvaj) pa v prepalatal [ž] yo:[žo].
Indijanski jeziki so prav tako vplivali na ameriško španščino. Jezik kečua, na primer, pozna
sistem samo treh samoglasnikov: trdonebnik – a – mehkonebnik, tako tisti, ki govorijo
španščino mešajo i z e in u z o: me veda – mi vida, dolsora – dulzura. (Skubic, 2001, str. 275)
6.2. GLAVNE MORFOLOŠKE IN SINTAKTIČNE ZNAČILNOSTI
Če so glasovi od dežele do dežele zelo različni, pa je značilna dokajšnja enotnost v
oblikoslovju – norma je pač strožja. Večja odstopanja so v sintaksi, vsa niso znana španski
španščini, prav tako niso vsa razširjena po celotni španski Ameriki. Haber de + nedoločnik
12

Protonični: glas, ki je v nepoudarjenem zlogu, ta pa stoji neposredno pred poudarjenim zlogom.
Disimilacija: sprememba vokala, do katere pride zato da bi se le-ta razlikoval od enakega, ki je blizu, ponavadi
v sosednjem zlogu (v isti besedi).
14
Diftong: stik dveh vokalov, ki sta (se izgovorita) v istem zlogu.
13
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sicer izraža moralno obvezo, lahko pa izraža tudi verjetnost: han de estar llorando – verjetno
jokajo. To se pojavlja tudi v španski španščini. Ponekod se izgubljajo sklonske oblike zaimka:
a yo, con yo. Številnejše in pogosteje rabljene so pomanjševalnice in ljubkovalne pripone:
mamajita, nunquita (nunca),… Elativ je lahko izraže s pomočjo pripone –azo: venía
cansadazo. Raba pridevnika z vrednostjo prislova je pogostejša kot v španski španščini: los
hombres íban lentos. Besedna tvorba je svojska že zaradi substratov: pripona –eco, -eca ima v
Mehiki in Srednji Ameriki slabšalen prizvok: cacareco – kozav, chapaneco – zakrnel. (Skubic,
2001, str. 276 - 277)
Posebno vprašanje predstavlja vljudno naslavljanje. Usted je v španski španščini literarna
norma in s tem norma kultiviranega govora, medtem, ko v andskih predelih latinske Amerike
nadomešča tu in je torej manj formalen kot v Španiji. V ljudskem govoru ameriške španščine
pa je prevladal voseo (Srednja Amerika, Argentina, Urugvaj, Paragvaj) ali pa je ostal
posplošeni edninski tú (Peru, Bolivija, Antili). (Skubic, 2001, str. 276 - 277)
Ameriška španščina teži k tvorbi ženskih pridevnikov ali samostalnikov iz izrazov, ki sicer
tega ne poznajo (huéspeda, tenienta, parienta, estudianta) ali obratno – dodajajo končnico –o
tistim izrazom, ki so sicer enaki za oba spola (ponavadi s končnico –a) (bromisto, pianisto). V
nekaterih okrožjih Portorika se gerundij prilagaja komplementu oz. dopolnilu: quemándolo,
quemándala. (Zamora, 1989, str. 431 - 432)
Ameriška španščina pogosto uporablja množino, tam kjer je španska ne, na primer pri delih
telesa: nos hemos mojado las cabezas, se embotan sus cerebros..., pa tudi v drugih primerih,
na primer: qué horas son, tener miedos, hace tiempos, las otras noches… (Zamora, 1989, str.
432)
Nekateri pridevniki so rabljeni kot prislovi: él cantaba lindo, sírvete breve. Svojilni pridevniki
se pogosteje rabijo kot v Španiji. (Zamora, 1989, str. 433)
Na območju Plate svojilni pridevnik postavljajo za prislovom, namesto osebnega zaimka s
predlogom: delante suyo, encima nuestro, včasih pa izraz celo prilagodijo osebi: delante
suya…Prav tako je pogosta zamenjava svojilnega zaimka z osebnim in predlogom: es idea de
nosotros, fuimos a casa de él. (Zamora, 1989, str. 433)
Pripono –azo na območju Plate, v Čilu, Venezueli, Gvatemali in Mehiki uporabljajo za
izražanje presežnika: tantazo, grandazo, gustan muchazo.
Ponekod v Španiji uporabljajo osebni zaimek v drugi osebi s predlogom in ga ne pregibajo
(con tú, de tú, para tú). V ameriški španščini pa je to prišlo tudi v rabi zaimka v prvi osebi:
pobre de yo, vayan delante de yo. To je značilno za Srednjo Ameriko, Venezuelo, Ekvador,
Kolumbijo, laplatsko pokrajino. (Zamora, 1989, str. 433)
Pri nepoudarjenih zaimkih dodajajo enklitikam15 množinski n (ne samo v primerih s se):
mirenmelan, demen, demelan, sueltemen,… To je opazno v vsej Latinski Ameriki.
Prav tako je splošna raba nepoudarjenega zaimka poleg samostalnika, na katerega se nanaša:
lo ha visto a Santiago, ella lo quería a Luis. Prav tako se po vsej Ameriki uporablja izraz lo de
za casa de: ir a lo de Pedro, en la puerta de lo de Juan. Ta raba se je ohranila tudi v Španiji,
čeprav se izredno redko pojavlja. (Zamora, 1989, str. 433 - 434)
15

Enklitika: nenaglašena beseda, ki se združi z besedo, ki stoji pred njo, tako da (skupaj) z njo tvori leksikalno
enoto.
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Prihodnjik je na splošno mnogo manj rabljen kot v Španiji in ga ponavadi izražajo opisno s:
haber de + nedoločnik: después te hemos de contar namesto contaremos. Prav tako prihodnjih
izražajo z ir a + infinitivo: vamos a ver. Ti dve konstrukciji sta splošni. V Srednji Ameriki in
Kolumbiji pa prihodnjik tvorijo tudi z va y + sedanjik: va y se cae namesto se caerá. (Zamora,
1989, str. 434). Na sploh je težnja h glagolskim perifrazam močna.
Pogosteje rabijo preterito indefinido kot preterito perfecto oz. kar namesto njega, na primer
durmió, cantó, compraste namesto ha dormido, ha cantado, has comprado. (Zamora, 1989, str.
434)
Nekatere neprehodne glagole (venir, subir, bajar, huir, aparecer, volver, tardar, sanar,…)
uporabljajo kot povratne, na primer: me saludé con Fulano,…
Nekateri glagoli so postali pomožni, na primer: mandar, dar, agarrar: mandarse mudar
namesto cambiar, irse, marcharse v Argentini. Čilu, Ekvadorju, Srednji Ameriki.
Dar postavljajo pred gerundij: yo y mis hermanos le damos vendiendo, namesto vendemos.
To je v rabi v Ekvadorju in Kolumbiji.
Agarrar je v Argentini, Urugvaju in Venezueli zamenjal glagol coger: agarró y se sentó.
Neosebne obilke glagola haber ponavadi rabijo v množinski obliki: habían cinco hombres,
namesto había cinco hombres. Podobno je z neosebno obliko glagola hacer: hacen años que,
namesto hace años que. (Zamora, 1989, str. 435)
Že v srednjeveški španščini so rabili izraz diz que za dicen que ali se dice. Ohranili so se
izrazi diz que izque, que izque, que esque, quizque in que. Vse te oblike poznajo v Mehiki,
Kolumbiji in Venezueli. Nekatere pa v Srednji Ameriki, Ekvadorju, Peruju, Boliviji, Čilu in
Argentini. (Zamora, 1989, str. 435)
Po vsej Ameriki je razširjena konstrukcija es entonces que vino, es por esto que, zelo pogosta
je na Antilih, v Kolumbiji, Venezueli in na področju Laplate. Čeprav je to verjetno arhaizem,
gre v veliki meri za vpliv francoščine.
Osebek v ednini, ki je združen z drugim osebkom s predlogom con postavi glagol v množino:
cantamos con él, fuimos con vos pomenita yo canté con él, yo fui contigo. Ta pojav je pogost
tudi v pisani besedi, poznajo pa ga v Peruju, Čilu, Kolumbiji in Srednji Ameriki. (Zamora,
1989, str. 436)
Ameriška španščina uporablja zelo veliko prislovnih rekel: a cada nada pomeni a cada rato v
Kolumbiji, Venezueli, Čilu in Srednji Ameriki; hoy día pomeni hoy, a la fija pomeni con
seguridad…
Namesto tampoco uporabljajo también no: yo también no voy namesto yo tampoco voy.
Splošno razširjen je tudi izraz ¿Qué tanto? namesto ¿Cuánto? (Zamora, 1989, str. 437 - 438)
Pri rabi predlogov je posebnost raba a namesto en (kar je arhaizem): caer a la cama pomeni
enfermar, ingresar a pa internarse a. Arriba de uporabljajo namesto encima de: bailó arriba de
una mesa. Entre namesto dentro lahko slišimo v Argentini, Urugvaju, Kolumbiji, Venezueli,
Srednji Ameriki in Mehiki: ya entre poco comeremos. (Zamora, 1989, str. 438)
Pri rabi veznikov lahko izpostavim rabo cada que namesto cuando v Argentini, Paragvaju,
Čilu, Boliviji, Peruju, Ekvadorju, Kolumbiji in Mehiki: cada que llueve me enfermo.
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Za izražanje para que, de modo que, a fin de que, hasta tal punto que pogosto uporabljajo
izraz cosa que: salí pronto, cosa que te vean cuando pasen. To poznajo v Argentini, Urugvaju,
Čilu, Peruju, Kolumbiji, Ekvadorju, Srednji Ameriki in Venezueli.
Zelo pogosto uporabljajo besedico pues, ki se pojavlja v različnih inačicah: pos, po pus, pué,
pus, pu. Ta beseda je splošno razširjena, zelo pogosta pa je v Peruju (Veremos, pues, qué dice,
pues). (Zamora, 1989, str. 439)
Poudarjanje zanikanja, ki ga v španščini splošno izražajo s ¡ca! in pomeni de ninguna manera,
v ameriški španščini izražajo na različne načine (poleg običajnih: ¡qué va!, ¡en absoluto! in
¿de dónde?,…): ¡qué esperanza! (la Plata, Bolivija, Ekvador, Mehika, Portoriko), ¡ni modo!
(Mehika, Srednja Amerika), ¡qué capaz! (Ekvador, Gvatemala, Mehika), ¡ni riesgo!
(Kolumbija). (Zamora, 1989, str. 440)
¡Cómo no! Je zelo pogost in splošen. Ustreza izrazom naturalmente, sin duda, claro, ya lo
creo. Včasih se uporablja ironično, z negativno vrednostjo.
Capaz que + subjuntivo ima pomen es posible, quizás, probablemente in se uporablja v Južni
Ameriki in Mehiki: es capaz que llueva, podobna raba je na zahodu Španije. (Zamora, 1989,
str. 440)
Za tikanje ponekod (na območju La Plate in v nekaterih delih Srednje Amerike) uporabljajo
izraz vos namesto tú (vos je v Španiji do 16. stol. izražal vljudnost), v množini pa ustedes
namesto vosotros. Vos se je v Španiji nato razvil v vuestra merced in iz tega v usted, v
Ameriki pa so obdržali vos, vendar sedaj izraža tikanje. To je značilno za Argentino, Urugvaj
in nekatere predele Srednje Amerike in Kolumbije.
Pri naslavljanju izstopajo izrazi tata, taita, tatita za padre (v nekaterih ruralnih predelih celo
Dios); amigo, m'amigo, amigayo; viejo, vieja za padre in madre; mehiški vale za amigo; niña
za mujer ne glede na starost; ño, ña za señor, señora v ruralnem okolju, to poznajo tudi v
Španiji; misia in misiá za mi señora, kar je tudi pogosto v ruralnem okolju. (Zamora, 1989,
str. 440)
Treba pa je povedati, da obstaja razlika med govorjeno in pisano besedo (normo) in je v
Ameriki zelo velika (veliko večja kot v Španiji).
6.3. GLAVNE LEKSIKALNE ZNAČILNOSTI
Jezik osvajalcev skorajda ni prevzel iz jezika domorodcev ne pridevnikov, ne glagolov, ne
prislovov. Iz tega lahko sklepamo, da je bil človeški in kulturni stik med osvajalci in staroselci
šibek. Kastiljščina in portugalščina v svojem razširjanju v Ameriki iz jezikov domorodcev ni
prevzela drugega kot izraze materialne kulture, zlasti imena neznanih živali in rastlin,
večinoma so jih prenesli v špansko španščino in preko te še v ostale jezike. Za podrobnejši
opis leksikalnih značilnosti indijanskih jezikov in njihovega vpliva na španski jezik glej
poglavje Indijanski jeziki na straneh 45 – 49, za podrobnejši opis leksikalnih značilnosti
afriških jezikov in njihovega vpliva na španski jezik pa glej poglavje Afriški vplivi na jezik na
straneh 58 – 59.
Substrati so v Ameriki težko določljivi. Ocenjujejo, da je v času odkritja v Latinski Ameriki
živelo okrog 13 milijonov prebivalcev, od tega več kot 4 na ozemlju današnje Mehike. Španci
so prišli na jezikovno popolnoma tuje področje. Morda je ravno v popolnem neskladju med
sistemi jezikov staroselcev in španščino ter portugalščino – indoevropskima jezikoma – iskati
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vzrok, da je španščina iz jezikov Indijancev jemala samo izraze za otipljive reči. (Skubic,
2001, str. 277)
Prvi val poimenovanja neznanega je bil arabski, saj so osvajalci mislili, da so arabski izrazi za
sporazumevanje v Indiji (kamor so mislili, da so prišli), najprimernejši. Kolumb v svojem
ladijskem dnevniku uporablja arabski izraz almadía za drevak – čoln, iztesan iz enega debla,
ki ga Inidjanci imenujejo canoa. Ta izraz (canoa) je sicer hitro prišel tudi v špansko španščino.
(Skubic, 2001, str. 277 - 278)
Za besedišče ameriške španščine je v splošnem značilno, da vsebuje veliko arhaizmov, kot so
na primer: acalenturado za febril; acaso, ki izraža zanikanje v vprašalnih stavkih, v Ekvadorju
pa se je to razvilo v popolno zanikanje: acaso vino pomeni no vino; acuerdo de ministros
pomeni reunión, consejo, consulta; agonia pomeni angustia; alfarnate je desvergonzado na
Antilih… (Zamora, 1989, str. 423 - 424)
Mnogo besed izhaja iz različnih španskih dialektov, tako na primer iz Leona: andancio za
epidemia, moda; chifle za cuerno, furnia za sima, renco za cojo,… Iz galicijsko-portugalskega
območja izhajajo besede: bosta za excremento de ganado, piola za cordel, chantar za dar
golpes, pararse za ponerse de pie, fundo za finca,… Preko Brazilije so prišli (portugalski)
izrazi: carqueja za planta, changador za cargador, hablar despacio za hablar en voz baja,… To
je posledica velike imigracije iz področij Leona in Estremadure, ki so se množično odseljevali
v Ameriko do konca 16. stoletja in jih je skupaj s Portugalci in prebivalci Galicije veliko več
kot ostalih izseljencev iz Iberskega polotoka. (Zamora, 1989, str. 429)
Posebno skupino predstavljajo besede z mornarskega področja, kar lahko razlagamo s tem, da
so bili pomorščaki prvi naseljenci. Nekatere označujejo značilnosti pokrajine: costa je faja de
tierra a lo largo de los montes, ensenada je corral, playa je espacio de llano, bordo je
elevación natural del terreno, abra je lugar abierto entre montañas, resaca je limo de los ríos al
descender el caudal… (Zamora, 1989, str. 430)
Nekatere besede izražajo prilagajanje novemu okolju, kot na primer: mazamorra - galleta de
marineros, ki sedaj pomeni comida de maíz cocido con agua y leche; estadía je permanencia
en un lugar, rumbo je dirección, camino,… (Zamora, 1989, str. 430)
Jezik osvajalcev se je postopoma siromašil. Španske besede so dajali različnim predmetom.
Nekatera poimenovanja odražajo čudno interpretacijo dejstev oz. pojavov, tako je z
argentinsko besedo vereda in mehiško banqueta, ki pomenita acera ali srednjeameriški izraz
volcán za monte (gora). (Zamora, 1989, str. 430)
Veliko novih besed je nastalo z dodajanjem pripon: carniar pomeni matar las reses, cueriar pa
azotar, golpear. Pogosta je pripona –ada: muchachada, carnerada in izražajo kolektivnost, brez
tega pomena pa so: asustada (susto), bailada (baile), paseada (paseo), calentada (disgusto),
conversada (charla),… (Zamora, 1989, str. 430 - 431)
Arhaizmi, vulgarizmi (ljudske besede), neologizmi (včasih pretiravanje: ultimar – matar,
sesionar – celebrar sesiones), indijanske in druge tuje besede (galicizmi: masacrar – matar,
usina – fábrica, argentinski italianizmi: bacán – elegante, rumboso, capuchino – café con
leche, pibe – muchaco, biaba – paliza, mina – muchacha, anglicizmi iz Antilov ) vplivajo na
leksikalno posebnost ameriške španščine. Na Antilih se poznajo tudi vplivi afriškega
besedišča (bembe – labio grueso, mambí – rebelde, ñangotarse – ponerse en cuclillas, calalú –
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uma comida, baquiné – velorio de un niño, bongó – tambor, mambo – canto ritual, danza,
burundanga – revoltijo, mezcla de cosas inútiles,…) (Zamora, 1989, str. 431)
6.4. LINGUE FRANCE, KREOLSKI IN PIDŽINSKI JEZIKI
Skupna značilnost teh jezikov je, da ne poznajo standardizacije, nimajo avtonomije in so brez
dolgotrajnega zgodovinskega razvoja.
Kreolski in pidžinski jeziki so nastali ob jezikovnem in socialnem stiku najmanj dveh različno
govorečih etničnih skupin. Tako so nastale različne jezikovne različice, v katerih se
kombinirata besedišče ene skupine s slovnico druge. V primeru, ko ne obstajajo rojeni govorci
(torej ljudje, ki bi jim bil tak jezik materni jezik) take mešanice jezikov, govorimo o
pidžinskih jezikih, kadar pa se stik stabilizira in traja dlje časa ter tak jezik govori neka
jezikovna skupnost, govorimo o kreolskih jezikih.
Lingua franca pa je jezik, ki služi sporazumevanju med govorci različnih maternih jezikov.
Lingue france se delijo na komercialne jezike, kontaktne jezike, mednarodne jezike in
pomožne oz. umetne jezike.
Kreolske jezike skupaj govori med 10 in 17 milijoni ljudi, pidžinske pa med 6 in 12 milijoni.
(Moreno Fernández, 1998, str 277 . 279)
Eden od razmeroma pomembnih kreolskih jezikov je papiamento. Izraz izhaja iz stare
kastiljščine in stare portugalščine papear – govoriti. Govorijo ga na otoku Curazao v
Karibskem morju; ima tudi nekaj književnosti. Osnova zanj je črnsko-portugalska kreolščina,
ki so jo črni sužnji prinesli iz Afrike, iz Angole, številne pa so jezikovne prvine s kastiljščine s
Karibov in Venezuele. Ker je uradni jezik na otoku nizozemščina, je vsaj na del besedišča
vplivala tudi ta. (Skubic, 2001, str. 280) Kreolska jezika Latinske Amerike sta še palenquero
iz Kolumbije (nastal je konec 18. stoletja v kraju Palenque de San Basilio, tudi ta jezik kaže
mnoge značilnosti črnskih govorov) in bozalni jezik.

7. ZAKLJUČEK
Amerika je kontinent, ki je bil (v celoti) odkrit precej kasneje kot večina drugih predelov
sveta. Osvajalci oz. prišleki, ki so se imeli za razvitejše od domorodcev in ker so bili daleč od
domovine in s tem od vsakršnega nadzora, so se tako počutili precej svobodne pri ravnanju z
avtohtonimi prebivalci. Zasedli so njihovo ozemlje, mnogo prebivalcev zasužnjili, veliko pa
tudi pobili. Beli človek se je torej imel za gospodarja na novo odkritega ozemlja in je tako
tudi ravnal. Posledice tega ravnanja pa so danes vidne pri etnični in jezikovni sestavi Latinske
Amerike.
Pri jeziku najbolj izstopa dejstvo, da je malo takšnih značilnosti v jeziku, ki bi se razvile na
ozemlju Latinske Amerike in jih v Španiji ne bi poznali. Jezik, ki je bil prinešen v novi svet
kaže največ značilnosti andaluzijskega govora, kar kaže na to, da je vsaj na začetku od tam
prišlo največ španskih priseljencev. Dejstvo je tudi, da priseljenci (z izjemo Italijanov) niso
bistveno vplivali na jezik, tudi na tistih območjih, kamor so se priselili in kjer so živeli, ne.
Morda je bila vzrok temu prevelika različnost (nesorodnost) jezikov imigrantov. Ker je bil
torej priseljencem španski jezik preveč tuj, niso mogli iskati podobnosti z lastnim jezikom in
ga tako adaptirati oz. spreminjati, ampak so se morali jezika ciljne države naučiti na novo (s
fonetičnim, sintaktičnim in morfološkim sistemom vred).
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Pri etnični sestavi pa bi lahko izpostavila mešanico ras in narodnosti, ki se pojavlja v tem delu
sveta in je posledica bodisi zasužnjevanja in nasilne deportacije prebivalcev z drugih koncev
sveta, vabljenja na delo, vzpodbujanja priselitev z namenom, da bi kolonizirali oz. poselili še
neposeljene dele držav in s tem zagotovili večjo (socialno in politično) varnost, pa tudi
sprejemanja raznih beguncev…
Raznolikost Latinske Amerike se kaže v različni velikosti posameznih držav, razlikah v
poseljenosti, stopnji kulturnega, gospodarskega in tehničnega razvoja, predvsem pa v etnični
sestavi, saj so se v novi svet doseljevali prebivalci iz skoraj vseh koncev sveta. Obravnavane
so le večje skupine priseljencev, ki so pomembno vplivale na prebivalstvene značilnosti
Latinske Amerike, pa tudi na jezik. Večjim skupinam sem dodala še Slovence, ki se sicer
zaradi majhnega števila priseljencev in pa še manjšega vpliva na jezik ne bi uvrstili med
ostale narode, a sem jih obravnavala, ker pač prihajam od tod in ker bo tudi ostale morebitne
bralce ta tema verjetno zanimala.
Čeprav jezikovna raznolikost tega dela sveta ni tako očitna, saj se tu v primerjavi z Evropo
uradno govori precej manjše število jezikov, pa se raznolikost kaže v številu jezikov, ki niso
uradni, ampak so dediščina avtohtonih prebivalcev in so relativno malo vplivali na španski
jezik Latinske Amerike. V španščino je iz teh jezikov prešlo le nekaj besed, skoraj pa ni bilo
vpliva na druge jezikovne ravni (fonetika, morfologija, sintaksa). Raznolikost se kaže tudi
znotraj iz Evrope prinešenih jezikov (španski, portugalski, angleški, nizozemski,
portugalski,…), saj so prebivalci različnega porekla, ki so se morali naučiti uradnega jezika,
pustili svoje odtenke v jeziku. Odtenke, ki tvorijo dialekte in iz katerih se bodo morda nekoč
razvili novi jeziki.
Pričujoči atlas je nastal na podlagi podatkov oz. literature, ki mi je bila dostopna. V bodoče bi
bilo treba zbrati še več in bolj natančne podatke. Za to bi bilo treba iti v obravnavane države
in tam zbrati literaturo ter pregledati zbirke podatkov, izsledke in raziskave, ki so bile na to
temo narejene na terenu. Prav tako bi bilo potrebno pri izdelavi kart uporabljati še druge
programe in podlage, s katerimi bi lahko natančneje prikazali podatke na karti.
Izdelava etničnega in lingvističnega atlasa Latinske Amerike, v katerem bi bile vse karte moje
delo zaradi pomanjkanja podatkov ni mogoča. Potrebno bi bilo zbrati vse podatke, ki so na
voljo po vseh obravnavanih državah. Žal pa je to časovno in finančno praktično nemogoče,
vsaj na nivoju diplome. Iz istih razlogov ni bilo mogoče izdelati vseh kart, ki bi jih v takem
atlasu pričakovali (karte naselitvenih območij vseh etničnih skupin, prikazi vseh jezikovnih
pojavov oz. značilnosti ameriške španščine,…). Vseeno pa to diplomsko delo je prikaz
etničnih in jezikovnih značilnosti izbranega območja, seveda le v obsegu, ki ga dopušča
literatura, ki mi je bila na voljo.
Podobnega tematskega atlasa na nivoju diplomske naloge na Filozofski fakulteti še ni.
Izkušenj z izdelovanjem kart nimam, pa tudi programa ArcView v času študija nisem
spoznala, zato je to bolj poizkus in prikaz, kaj se da narediti s podatki, ki so pri nas na voljo in
z znanjem, ki ga lahko dvopredmetni geograf na področju digitalnega izdelovanja kart
pridobi sam.
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SUMMARY
America is a continent, which was discovered as a whole a lot later than the majority of other
parts of the world. Conquerors or immigrants, who considered themselves more developed
than the natives only because they were far from their native country and thus from any
control, felt free to treat the indigenous inhabitants as they liked. They occupied their
territory, enslaved many inhabitants, and also slew many of them. White men considered
themselves to be the masters of the new territory and behaved in that superior manner. The
consequence of this treatment is the today's ethnic and linguistic structure of Latin America.
The most obvious fact about the language is that there are few such features in the Spanish
language that would develop on the territory of Latin America and would not be known in
Spain. The language that was brought to the New World mostly shows the features of the
Andalusian speech, which points to the fact that most Spanish immigrants originated from
there, at least in the initial stages. Another important fact is also that the immigrants (except
the Italians) did not influence the language on the areas they immigrated to and where they
lived, to a large degree. Perhaps this was due to a great diversity of the languages spoken by
the immigrants. Since the Spanish language was too different than the languages of the
immigrants, they could not search for any resemblances with their own language, so they had
to learn the new language together with the phonetic, syntactic and morphological system.
When talking about the ethnical structure the mix of races and nationalities occurring in this
part of the world could be pointed out. The above-mentioned mix of races and nationalities is
a consequence either of enslaving and violent deportations of people from other parts of the
world or of luring them to work in those areas, stimulating the immigration in order to
colonize the still unpopulated parts of countries, therefore ensuring better social and political
safeties, as well as accepting various fugitives…
The diversity of Latin America can be seen in the difference of state sizes, in differences of
the population density, in different degrees of cultural, economic and technical development,
and above all, in the ethnic composition, since immigrants coming to the new world
originated from almost every part of the world. I have discussed only larger groups of
immigrants which have played an important role in the populations' features of Latin America
and also on the language itself. I added Slovenes to the larger groups as well. Normally, these
would not be classified among other nations due to a small number of immigrants and an even
smaller impact on the language. Nevertheless, since I come from Slovenia and because
potential readers will probably be interested in this topic I dealt with them, too.
Although the language diversity in this part of the world is not so obvious due to the small
number of official languages in comparison to Europe, the diversity is noticeable in the
number of unofficial languages which are the legacy of indigenous inhabitants and had a
relatively small influence on the Spanish language in Latin America. Only a few words have
passed to Spanish from these languages, and there was almost no impact on other language
levels (phonetics, morphology, syntax). The diversity can be seen also inside the European
languages that were brought to America (Spanish, Portuguese, English, Dutch, French…),
since the inhabitants of different origin who had to learn an official language left their traces
in that language. Traces which form part of dialects and from which new languages might
develop one day.
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The present atlas is based on information from books that I had access to. For further studies
it would be necessary to gather more accurate information. Therefore it would be necessary to
go to the countries discussed in order to gather literature and to check for databases, findings
and researches that have been gathered on this topic there. It would also be necessary to use
other programmes and bases for the creation of maps, which would enable a more accurate
presentation of data on maps.
Due to the lack of information, it was not possible for me to produce all the maps by myself,
while for creating the ethnic and linguistic atlas of Latin America it would be necessary to
gather all data that are at hand in all the countries mentioned above. Due to the lack of time
and financial means this is practically impossible, at least at the level of a diploma thesis. For
the same reasons it was not possible to make all the maps that we would expect in such an
atlas (maps showing all the places of settlements of all ethnic groups, maps of all language
phenomena of the American Spanish…). Still, this diploma thesis is a display of ethnic and
linguistic features of the chosen region, of course only in the scope of the data that was
available to me.
There is no analogous thematic atlas on the level of a diploma thesis at the Faculty of Arts. I
do not have any experience with map creating; and I also did not learn how to work with the
programme ArcView during my studies, which is why this is rather an experiment and a
display of what can be done with the information available in our country and with the
knowledge a geographer can gain in the field of creating digital maps by oneself.
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10. ANEXO
10.1. INTRODUCCIÓN
Como la creación de mapas me ha interesado ya desde el comienzo de mi estudio, he escogido
el tema del atlas étnico y lingüístico de América Latina para mi tesina. Además, de este modo
he unido mis dos estudios: español y geografía. Como de este tema no hay mucha bibliografía
he buscado los datos también en internet.

10.1.1. ¿QUÉ ES UN ATLAS ÉTNICO Y LINGÜÍSTICO DE AMÉRICA LATINA?
El atlas es una colección de mapas, imágenes de una materia en forma de un libro (a.
geográfico, histórico, anatómico). La palabra étnico proviene del griego ethnos, ethnikos, que
significa cultural – grupo étnico: grupo de la gente, que tiene la misma historia, lengua,…
Lingüístico significa de lengua o de lingüística. El atlas étnico y lingüístico es una colección
de mapas que muestran la distribución geográfica de los diferentes grupos étnicos y de las
variaciones en la lengua o habla.
Este trabajo está compuesto de dos grandes partes. En el primero hay una breve descripción
geográfica e histórica de América Latina, le sigue el resumen de las divisiones lingüísticas de
Hispanoamérica y de los atlases lingüísticos y etnográficos del mundo hispanohablante.
Luego siguen presentaciones de grandes grupos étnicos que hoy habitan América Latina y sus
influencias en la lengua y al final de la primera parte hay una breve descripción del Español
de América. La segunda parte está compuesta de mapas y tiene al inicio una breve descripción
del proceso de la creación de un mapa y se divide en 4 capítulos. En el primer capítulo hay
mapas generales que sólo muestran la región (América Latina). Los mapas del segundo
capítulo muestran el desarrollo histórico de la región. El tercero y cuarto capítulo muestran los
rasgos étnicos y lingüísticos de América Latina.
En el proceso de escribir la tesina me he confrontado con el problema de falta de datos, por
eso el atlas no contiene todos los mapas que debería. También tengo que mencionar que en el
capítulo de los grupos étnicos he tratado sobre todos países que se encuentran en América
Central y América del Sur, mientras que en los capítulos que tratan de la lengua escribo solo
sobre países hispanohablantes.

10.1.2. OBJETIVOS DE LA TESINA
Mis objetivos en esta tesina eran hacer mapas de rasgos étnicos y lingüísticos de América
Latina, averiguar el número de los grupos étnicos y sus adherentes y su distribución en la
región y describir cuál fue la influencia de los grupos étnicos en la lengua española.
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10.1.3. MÉTODOS DE TRABAJO
Primero tenía que recoger los datos, cosa que era muy dificil, porque los datos eran muy
escasos, por eso he empleado también unos mapas de internet y de otras publicaciones.
Cabe añadir que de los grupos étnicos he tratado sólo los grupos grandes, con más de 100.000
de adherentes.
Luego ha seguido la creación de los mapas en el programa Arcview.
El atlas contiene 85 mapas que son agrupados en los siguientes 4 capítulos: los mapas
generales (7), los mapas históricos (23), los mapas étnicos (20) y los mapas lingüísticos (35).
10.2. EL MARCO GEOGRÁFICO DE AMÉRICA LATINA
América Latina comprende América Central y América del Sur y tiene 21 millones de km2,
donde viven 548,5 millones de habitantes. (Natek, 2006, p. 504)
América Central está compuesta de tres unidades geográficas: Mesoamérica, México y el
Caribe. El Caribe (antes llamado también India del Oeste) está compuesto de 4 grandes islas:
Cuba, Hispaniola, Jamaica y Puerto Rico, llamados también las Antillas Mayores. El Caribe
comprende también las Antillas Menores y las Bahamas.
Mesoamérica representa (un tipo de) pasaje entre América del Norte y América del Sur que
tiene de 60 a 100 m de ancho. Es montañosa aunque las montañas no son tan altas como en
América del Sur. Mesoamérica en el Norte pasa a México, que es una meseta alta.
América del Sur es un continente vasto. Está compuesto del Macizo Brasileño y el de las
Guayanas, separados por la cuenca del río Amazonas, de los Andes y de tres grandes llanuras:
Llanos del Orinoco, Depresión del Amazonas y Gran Chaco y las Pampas.
La enorme latitud de la región y su distinto relieve hace posible la serie completa de zonas
climáticas. Como más de tres cuartos de América Latina se encuentran entre los dos trópicos,
el clima de esta región (por mayor parte) es tropical.
En América Latina están representadas todas las clases de vegetación: la selva virgen
ecuatorial, las sabanas y bosques tropicales, las estepas y desiertos de las areas áridas, las
praderas (pampas), los bosques de coníferas y estepas de los climas templados, los páramos y
punas de los Andes fríos…
La región posee grandes reservas de agua dulce. Los ríos desembocan en el Océano Atlántico
vertiente atlántica (85 % de los ríos) y en el Océano Pacífico (7 % de los ríos). 8 % de la
superficie no tiene el desagüe al mar. En Yucatán hay muchas aguas subterráneas. (Medved,
1972, p. 34; Špes, 2006, p. 72)
América Latina está escasamente poblada, la densidad media es de 23 habitantes/ km2 (en
Europa 32). La población se distribuye de manera desigual. La desigualdad, motivada sobre
todo por la dureza climática del Nuevo Mundo, pero también por los intereses de la época
colonial, etc, se manifiesta de una manera muy llamativa. Por un lado, existen numerosos
espacios casi vacíos (zona desértica del México septentrional, los Andes centrales y
meridionales, la cuenca del Amazonas y el extremo sur del continente), con densidades
inferiores a 1 habitante/km2. Por el otro, hay grandes concentraciones humanas en las islas, en
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en Mesoamérica, en cercanías de las costas y de las grandes ciudades: Buenos Aires (el 30 %
de los habitantes de Argentina), Lima, Santiago de Chile (25 % de los habitantes de Chile),
Caracas, Montevideo (46 % de los habitantes del Uruguay), Quito, Bogotá. (Natek, 2006)
América Latine tiene una tasa de natalidad muy alta, especialmente en América Central, y una
tasa de mortalidad bastante baja, así que la población aumenta cada año de 1,8 % (Belize 3,1
%, Guatemala 2,6 %, Honduras 2,3 %). En los ultimos 200 años contribuyeron a ese número
también muchos imigrantes, que llegaron de Europa, Asia y África. Así que se formaron
nuevas razas (mestizos, mulatos, zambos). (Natek, 2006)
Hoy en día la población de América Latina esta formada por blancos (36 %), mestizos (28 %),
mulatos (17 %), amerindios (11,5 %), negros (5 %) y asiáticos (0,3 %). (Medmrežje11)
10.3. LAS PROPUESTAS DE DIVISIÓN DIALECTAL DEL ESPAÑOL DE
AMÉRICA
(Moreno Fernández, 1993, p. 17 – 37)

10.3.1. JUAN IGNACIO DE ARMAS Y CÉSPEDES
La primera propuesta de división dialectal del español de América fue hecha en 1882 por el
cubano Juan Ignacio de Armas y Céspedes, que dedicó la mayor parte de su vida al
periodismo. Fue autor de varios relatos, ensayos científicos,… y de algunos estudios
dedicados a filología. Entre ellos el más conocido es »Oríjenes del lenguaje criollo«.
En su libro atendió al origen de voces designadoras de animales, vegetales y de cosas
relacionadas con el mar y dedicó capítulos separados a las palabras de origen vizcaíno, árabe,
latino, griego, mexicano y quechua y también explicó voces de nueva creación o de uso
olvidado en España.
Como han señalado Zamora y Guitard, la finalidad de la obra de Armas era demostrar la
inevitabilidad del fraccionamiento del español americano y probar la escasa influencia que
tuvieron las lenguas indígenas sobre la española. Lamentablemente Armas a veces ilustró sus
argumentos con unas etimologías que eran disparatadas.
Dentro de »Oríjenes del lenguaje criollo« Armas dedicó un par de páginas a la division del
español de América. Éste es el fragmento:
»Llamo lenguaje criollo, a falta de mejor nombre, al conjunto de vozes i
construcciones peculiares, de uso corriente i jeneral en las islas de Cuba, Santo
Domingo i Puerto Rico, en las repúblicas de Venezuela i Colombia, i en alguna parte
de Centro América.
Empezó a formarse en las Antillas, sobre la ancha base del idioma castellano, desde
los primeros dias del descubrimiento; se propagó con la conquista al continente,
siendo designado en sus principios con el nombre de lengua de las islas; se enriqueció
a su vez con multitud de vocablos de las nuevas regiones conquistadas; adquirió
homojeneidad i un carácter distintivo, con los primeros criollos; i hoi constituye un
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cuasi dialecto castellano, que comprende el litoral del mar Caribe, i que será sin duda,
para una época aún remota, la base de un idioma, hijo del que trajeron los
descubridores i conquistadores de América.
Otro lenguaje especial existe, i otro idioma, hermano del primero, preparan las
evoluciones de los tiempos en Méjico i Centro América; otro, o acaso dos en el
Pacífico; otro en Buenos Aires, que como más apartado del foco de pureza en el
idioma comun, va actualmente por delante en la natural formacion de un idioma
propio. Las leyes del transformismo no pueden alterarse en la ciencia filolojica, como
en ninguno de los otros ramos a que se estiende el estudio de las ciencias naturales. El
castellano, llamado a la alta dignidad de lengua madre, habrá dejado en América, aún
sin suspender el curso de su gloriosa carrera, cuatro idiomas, por lo menos, con un
carácter de semejanza jeneral, análogo al que hoi conservan los idiomas derivados del
latín.« (Moreno Fernández, 1993, p. 17 – 18)
Armas previó que del español de América se desarrollarían por lo menos cuatro idiomas o
dialectos. Sin embargo no proporcionó los argumentos que hubieran explicado el porque de
esa fragmentación ni hizo delimitaciones geográficas suficientemente concretas.
En la primera de las 4 zonas, donde se habla el lenguaje criollo estan incluidas las Antillas,
Venezuela, Colombia y Panamá. No hizo ningun tipo de aclaración sobre las partes de Centro
América que aquí también recogió.
La segunda zona incluye México y Centro América. De esta última región deben ser
excluidos los territorios pertenecientes a la primera zona. En el Pacífico distingue, de forma
imprecisa, otra área más, que según el propio autor, podrían ser dos. Por último habla de la
zona de Buenos Aires en la que da los rasgos más innovadores. (véase mapa 11 en la p. 32)
Según Armas cada una de estas variedades está destinada a ser un idioma, si bien la primera
de ellas ya ha llegado a construir un cuasi dialecto castellano. Lo más importante de este
trabajo de Armas es la iniciativa de tratar un aspecto de la evolución lingüística que habría de
preocupar a estudiosos más especializados.
10.3.2. PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
Muchos piensan que Pedro Henríquez Ureña en el año 1921 siguió la idea de Armas al
establecer las zonas dialectales del español americano. Pero sus zonas no coinciden
plenamente con las de Armas.
El primero de los tres artículos que publicó Ureña con el título »Observaciones sobre el
español de América« presentó la propuesta de división dialectal más conocida y utilizada
hasta el momento y también, quizá por ello mismo, la más criticada.
Antes de hacer su propuesta, Ureña adujo una serie de factores que pudieron producir y
fomentar la diferenciación lingüística: diversidad de clima, de población, diversos grados de
cultura y de aislamiento. A ellos unió el contacto con diversas lenguas indígenas, lo que se
convirtió en elemento fundamental.
El argumento del clima le permitió destinguir entre tierras altas o frías y tierras bajas o
calientes. Mientras que Wagner atribuye mayor andalucismo a las tierras bajas y menor a las
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altas, Ureña advierte en el consonantismo de las tierras altas una mayor solidez que en la de
las bajas, pero prefiere evitar la relación con un andalucismo que rechaza.
Según el autor dominicano, los primeros en llamar la atención sobre este tema fueron Max
Leopold Wagner y él mismo. Wagner atribuyó mayor andalucismo a las tierras bajas y menor
a las altas. Ureña advirtió en el consonantismo de las tierras altas una mayor solidez que en el
de las bajas, pero evitó la relación con el andalucismo que rechazaba.
Una de las más famoses frases de la dialectología hispanica es la que utilizó Ureña en la
introducción de su propuesta de división: »Provisionalmente me arriesgo a distinguir en la
América española cinco zonas principales«. (Moreno Fernández, 1993, p. 21)
Con ella expresó muy bien la dificultad del empeño y el riesgo que corre el investigador que
hace públicas sus creencias cuando hay pocos datos que las sustenten.
Ureña distinguió 5 zonas dialectales en América Latina:
I.
regiones bilingües del Sur y Suroeste de Estados Unidos, México y las repúblicas
de la América Central,
II.
Antillas españolas, la costa y los llanos de Venezuela y probablemente del Norte
de Colombia,
III.
Región andina de Venezuela, el interior y el Oeste de Colombia, Ecuador, Perú, la
mayor parte de Bolivia y tal vez el Norte de Chile,
IV.
La mayor parte de Chile,
V.
Argentina, Uruguay, Paraguay y tal vez parte del Sureste de Bolivia. (véase mapa
12 en la p. 34)
Pero tan importantes como la división en sí son los criterios que la justifican. En primer lugar,
se trata de una propuesta en la que sólo se tiene en cuenta el nivel léxico, porque los aspectos
fonéticos no proporcionan zonas completamente homogéneas. Con esto no quiere decir que el
nivel léxico es el más adecuado para subdividir un territorio, sino que la complejidad de
español americano convierte al léxico en el mejor medio de descubrir alguna homogeneidad.
Los criterios que maneja Ureña son los siguientes: proximidad geográfica de las regiones que
componen una zona, relaciones político – culturales entre regiones y contacto de cada zona
con una lengua indígena principal (I. náhuatl; II. lucayo; III. quechua; IV. araucano; V.
guaraní)
Ureña admite la posibilidad de subdivisiones dentro de cada uno de estos territorios, aunque
sólo ofrece detalles de la zona primera. No se proporcionan ejemplos que ilustren la
homogeneidad de las 5 áreas principales, ni en lo que se refiere a las relaciones políticas y
culturales entre regiones, ni en lo que atañe al contacto con las lenguas indígenas.
Los criterios, que utilizó Ureña fueron muy criticados. A Ureña lo han criticado (sobre todo
Rona) por las siguientes razones:
-

Las grandes familias lingüísticas no son solamente 5, sino muchas más, lo que
significa que debería trabajar con un número de zonas mayor.
La distribución geográfica de las lenguas indígenas no es exactamente la que propone
Ureña.
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-

Las lenguas indígenas no entraron en contacto con un solo tipo de español, sino con
hablantes de dialectos hispánicos diferenciados.
Se confunde la mezcla de lenguas con la mezcla sociológica o etnológica.
La propuesta de Ureña no admite perfeccionamiento. La única salida posible es hacer
una división con unos criterios diferentes.

De todo eso, Rona (el crítico) concluye que en América hay que proceder por medio de
isoglosas, esto es, hay que delimitar la distribución geográfica de cada fenómeno, para
comprobar donde coinciden las isoglosas. Sólo después de descubrir la distribución dialectal
mediante hechos de lengua, se puede atender a criterios extralingüísticos, entre los que Rona
cuenta la influencia de la población indígena. (Moreno Fernández, 1993, p. 25)
Es evidente la necesidad de fijar las isoglosas del español americano; esa tarea debe preceder
a otro tipo de estudios, aunque debemos tener en cuenta que las isoglosas también pueden ser
consecuencia de las influencias étnicas o sociológicas.
En cualquier caso, es dificil comparar la cantidad de materiales de que dispuso Ureña con la
que manejaron sus críticos años después.

10.3.3. DELOS LINCOLN CANFIELD
Después del año 1921, las investigaciones sobre el español de América, que han tenido más
influencia han sido las de Delos Lincoln Canfield. Las dos obras más relevantes de Canfield
son »La pronunciación del español de América« y »Spanish Pronunciation in the Americas« y
coinciden en unos objetivos que fueron claramente señalados por Navarro Tomás en el
prólogo de la primera: delimitar geográficamente las variantes alófonas de los fonemas más
afectados por modificaciones en la pronunciación hispanoamericana y señalar el origen y las
fechas probables del nacimiento y difusión de tales variantes.
En »La pronunciación del español de América« Canfield ordenó los fenómenos por la
cronología de su desarollo y proporcionó abundante información geolingüística. En »Spanish
Pronunciation in the Americas« el autor ordenó los hechos fonéticos por países y, sobre cada
uno de ellos, comentó aspectos relacionados con la cronología. La única división que
realmente hizo distinguía las zonas altas de América de las zonas bajas: las primeras tienen
unos caracteres que reflejan los principios del andalucismo; las segundas acusan un
andalucismo mucho más desarrollado.
Debido a la escasez de datos prevaleció la afirmacion que la obra de Canfield de 1962 fue
prematura. Pero si su obra entonces no se hubiera publicado, habrían tardado mucho más
tiempo en aparecer otros estudios, como los de Rona, Resnick, Zamora…

10.3.4. JOSÉ PEDRO RONA
En 1964 José Pedro Rona propuso la primera división dialectal del español de América que
partía de los niveles propuestos ya por Henríquez Ureña: la fonética, la morfología y la
sintaxis. Quería trabajar con los niveles más profundos de la lengua (espec. la fonética y la
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morfología) y definir los dialectos mediante sistemas de isoglosas. Rona también, igual que su
antecesores, se enfrentó a unas carencias similares: la escasez de datos, el insuficiente
conocimiento de muchos fenómenos y de su distribución geográfica.
Tal vez por eso Rona utilizo las palabras similares a las de Ureña: »Subrayamos que no
deseamos hacer aquí una división dialectal siquiera en forma provisional, sino ofrecer un
ejemplo de procedimiento.« (Moreno Fernández, 1993, p. 27)
El procedimiento a que se refiere en la cita es el de establecer primero la distribución dialectal
mediante hechos de lenguaje, y después incluir explicaciones extralingüísticas.
En otras palabras, Rona quería descubrir los sistemas de isoglosas que dejen ver la división y
observar las influencias entre poblaciones, la importancia de las fronteras políticas.
La definición del sistema de isoglosas del español de América se hizo sobre 4 fenómenos que
Rona consideraba sistemáticos y suficientemente bien conocidos: el yeísmo, »el žeísmo«, el
voseo y las formas verbales que concuerdan con el pronombre vos. Los 3 primeros rasgos
pueden existir o no existir en una zona, el cuarto puede manifestarse en 4 formas diferentes.
Rona llegó a identificar así 16 zonas dialectales y, añadiendo a estas combinaciones el
fenómeno de la competencia entre lenguas (áreas bilingües, hablas criollas), identificó 7 zonas
más. (véase mapa 13 en la p. 37)
Resnick le ha reprochado de no respetar estrictamente el principio de la contigüidad de los
territorios para establecer sus límites lingüísticos, por eso la zona 1 (México, Antillas, costa
atlántica de Colombia y Venezuela, oriente de Panamá) y la zona 7 (costa de Perú, excepto el
sur) tienen la misma combinación de fenómenos (yeísmo, ausencia de »žeísmo« y ausencia de
voseo). Además Resnick observa que cada vez que se tiene en consideración un nuevo
fenómeno, las zonas cambian.
Zamora, por otra parte, discute algunos aspectos generales y la elección de las isoglosas.
Zamora señaló estos inconvenientes: la falta de contigüidad geográfica entre partes que
pertenecen a una misma zona, hay una desproporción en las dimensiones de las zonas, a
propósito del »žeísmo« no es correcto agrupar las realizaciones fonéticas de fonemas
diferentes, no es adecuada la utilización de isoglosas de ámbito geografico muy restringido
(es necesario utilizar isoglosas que afecten a todo el continente), a menos que se intente hacer
una división de alcanze local, no conviene usar rasgos que no sean peculiares de un territorio,
es decir, que se encuentren en regiones ajenas a las que se pretende subdividir (esto excluiría
al yeísmo, por darse también en España).
Como el único criterio con validez para la división dialectal del español de América nos
queda el voseo.

10.3.5. MELVYN C. RESNICK
En 1975 Resnick publicó su tesis doctoral con el título »Phonological Variants and Dialect
Identification in Latin American Spanish«. Uno de los objetivos que persiguió la obra de
Resnick era presentar una nueva vía metodológica. Se trata de especificar de forma
organizada en qué áreas geográficas se dan algunos héchos fonológicos y fonéticos. Resnick
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se encuentra ante el mismo problema que su antecesores en la tarea de la división dialectal: la
escasez y la heterogeneidad de los datos. Sin embargo cree que si se maneja la información
disponible con cierto orden, puede llegarse a conclusiones válidas. Ello no le impide volver a
llamar la atención sobre la necesidad de acopiar materiales.
Resnick quería identificar el mayor número posible de unidades dialectales, mínimas y
distintivas, de tal forma, que cada unidad se corresponda con una entidad socio-económica o
geográfica significativa.
Los rasgos fonológicos que determinan las unidades dialectales se deben seleccionar
procurando que puedan ser fácilmente especificados y que posean una importante »carga de
discriminación dialectal«, es decir, que sean capaces de distinguir el mayor número posible de
entidades socio-políticas.
Los rasgos deben manifestarse en forma binaria (existencia – inexistencia). La presencia o
ausencia de un rasgo permite dividir un territorio en dos zonas (unidades); si se tiene en cueta
otro rasgo más, podrían distinguirse hasta 4 zonas. De esa manera, la incorporación sucesiva
de rasgos va multiplicando el número posible de unidades dialectales. Resnick en principio
selecciona 4 rasgos fonológicos. Sobre ellos podrían identificarse, por tanto, hasta 16
unidades dilaectales.
Los rasgos se disponen en una tabla en la que se combinan, especificando para cada uno su
presencia o ausencia. Esta primera tabla se complementa con otra en la que se atiende a 4
rasgos más, combinándolos con los 8 primeros. De esta manera se puede llegar hasta 272
unidades dialectales. A estas tablas, consideradas básicas, se añaden otras 12 que permiten
llegar a identificaciones dialectales más precisas…
La metodología de Resnick fue muy comentada y criticada. Se hecha de menos una síntesis
cartográfica de los datos reunidos, como la informatización de los materiales lo hace posible.
Pero tal vez la falta de mapas responda a la intención declarada de no proponer una auténtica
división. 272 zonas dialectales son demasiadas, además el tratamiento de nuevos fenómenos
elevaría el número de áreas a una cifra superior incluso al número de hablantes. Se le acusa
también de no dar una adecuada definición de los conceptos que constituyen el sustento de la
propuesta. Quedan escasa y vagamente formalizados el concepto de carga de discriminación
dialectal y los rasgos básicos de identificación dialectal.
Le han reprochado a Resnick la proliferación de zonas isoglósicas arbitrarias, que conduce a
unas localizaciones geográficas dudosas.
Sin embargo, no se pone en duda la utilidad de la obra en lo que se refiere a la presentación
del estado de la investigación dialectológica hispanoamericana y a la ordenación de los
materiales bibliográficos, de fácil y rápida consulta.

10.3.6. JUAN C. ZAMORA MUNNÉ
En 1979 apareció una nueva propuesta de división dialectal: la de Zamora. Este autor procuró
seleccionar de manera poco arbitraria los rasgos determinantes y preservar el principio de la
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contigüidad geográfica: dos territorios contiguos caracterizados por unos mismos rasgos no
pueden formar áreas diferentes.
Tras rechazar los rasgos de yeísmo, »žeísmo« y la morfología verbal del voseo, Zamora
propone descubrir la división del español americano partiendo de tres características
lingüísticas: el voseo, la pronunciación (velar o glotal) de /x/ y la realización (conservada o
debilitada) de /s/ en posición implosiva. Estos rasgos tienen la virtud de prestarse para trazar
isoglosas en grandes territorios y de ser fenómenos fundamentalmente americanos.
Teniendo en cuenta la combinación de esos rasgos Zamora distingue 9 zonas dialectales
diferentes. (véase mapa 14 en la p. 40)
Entre el método de Rona y de Zamora hay una diferencia importante: Zamora admite para el
fenómeno del voseo, su presencia o ausencia y su contienda con el tuteo en un mismo
territorio. »Así ocurre para las zonas IV (Colombia, excepto las costas; región de la cordillera
de Venezuela), V (costa del Pacífico de Colombia y Ecuador), VII (Ecuador y Perú, excepto
las regiones de otras zonas; occidente y centro de Bolivia, noroeste de Argentina) y VIII
(Chile). Estas situaciones de contienda ponen en entredicho una de las condiciones de su
propuesta: los rasgos de una zona no deben coincidir con la de otra. Si admitimos la presencia
de voseo en la zona VIII, los signos de los tres rasgos determinantes coincidirían con los de la
zona IX (Oriente de Bloivia; Paraguay; Uruguay; Argentina, excepto el Noroeste), lo que
vendría agravado por el hecho de ser territorios contiguos: en ambos se debilita la /s/
implosiva, se da una realización velar de /x/ y existe voseo (aunque haya hablantes de la zona
VII que no lo utilicen). Del mismo modo, si admitimos la ausencia del voseo para la zona V
(aunque no sea uso único), todos sus rasgos determinantes coincidirían con los de las zonas I
y VI: debilitamiento de /s/, realización glotal de /x/ y ausencia de voseo. Zamora justifica la
separación de las zonas I y VI argumentando que no son contiguas, pero, de acuerdo con lo
que acabamos de especificar, no habría razones para separar las zonas V y VI, puesto que hay
contigüidad entre la costa del Perú y la ecuatoriana.« (Fernández, 1993, p. 33 – 34)
Según Zamora los rasgos seleccionados para actuar como determinantes en la división
dialectal deben ser característicos del territorio subdividido. Eso lo llevó a desechar el
fenómeno del yeísmo, seleccionado por Rona: el yeísmo es tan característico de España como
de América. Pero la aspiración de /s/ en posición implosiva y la realización aspirada de /x/
también se dan a ambos lados de Atlántico En este caso, estaríamos en la misma situación
denunciada por Zamora en su crítica a Rona. Habría que volver a plantear qué requisitos
deben cumplir los fenómenos seleccionados para conseguir una división dialectal y actuar de
forma consecuente.

10.3.7. PHILIPPE CAHUZAC
En 1980 Cahuzac publicó su propuesta de division dialectal de América Latina. Su punto de
partida es la etnolingüística, en concreto, el campo denominado semántica dialectal. Quería
estudiar las relaciones que tienen lugar entre la vida cotidiana y la organización lingüística. El
resultado es una división dialectal del español de América en la que cada zona refleja una
forma distinta de expresar esas relaciones.
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Para su propuesta Cahuzac utiliza el nivel léxico, porque es aquí donde hay mayor
vinculación entre la vida cotidiana y la lengua. La esfera semántica que emplea es la
agricultura: denominaciones de campesino, de las tierras cultivables, de los fenómenos
atmosféricos,… Los datos se entresacan de obras lexicográficas hispanoamericanas.
El estudio se realiza sobre 600 unidades, que aparecen ordenadas, dentro de cada campo, por
orden alfabético y por su distribución geográfica.
El resultado del estudio es una división en 4 zonas que vienen a coincidir con las propuests
por Ureña, aunque el método empleado sea muy diferente.
Zona I.: Sur de los Estados Unidos, México, América Central, Antillas, Venezuela, Colombia
(no andina), costa de Ecuador
Zona II.: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Norte de Chile, Noroeste de
Argentina, tierras andinas
Zona III.: Chile (excepto el Norte)
Zona IV.: Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, llanuras orientales. (véase mapa 15 en la p.
41)
La principal discrepancia entre la división de Ureña y la de Cahuzac se observa en el territorio
caribeño: Ureña lo señala como zona distinta de la mayor parte de México, mientras que
Cahuzac llama zona I a todo el dominio de México, América Central y el Caribe.
La propuesta de Cahuzac ha recibido también algunas críticas que afectan a su planteamiento
inicial y a la metodología empleada. En cuanto a la última, se ha hecho notar la poca
fiabilidad que ofrecen los diccionarios de americanismos y regionalismo. Por otra parte se ha
vuelto a advertir la limitación que supone el manejo exclusivo del nivel léxico.
Se ha cuestionado también si estas zonas dialectales reflejan realmente la diversidad del
español americano.

10.3.8. CONCLUSIONES
Las propuestas y opiniones tan diferentes pueden ser muy valiosas para futuros estudios. Para
resumir este capítulo, quiero extraer el factor común de lo dicho y presentar brevemente esas
conclusiones:
- Todos los estudios realizados hasta el momento, sin excepción, denuncian la falta de
datos fiables, rigurosos, coherentes y comparables. Muchos autores aluden a la
necesidad de un atlas lingüístico que elimine esas carencias.
- Todas las propuestas se han hecho con la convicción de estar superando las anteriores,
si bien ninguna lo ha conseguido plenamente sin plantear nuevos y, a veces hasta más
complicados, problemas.
- Los autores que han aventurado una hipótesis de división dialectal han visto con
optimismo los datos con que han contado. Tal vez por ello han criticado
sistemáticamente sus antecedores, con la excepción de Phillipe Cahuzac.
- En la dialectología hispanoamericana se observan dos tendencias: la primera,
representada por Canfield y Resnick, no se enfrenta a la labor de hacer una división
del territorio americano de habla española, sino que se limita a identificar las isoglosas
de cada fenómeno; la segunda, representada por Ureña, Rona, Zamora y Cahuzac,
trata de conseguir una visión de conjunto de las zonas dialectales.
- Los intentos de división dialectal se han hecho desde el nivel fonético – fonológico
(Rona, Zamora) o desde el nivel léxico (Ureña, Cahuzac). Los que trabajan sobre la
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fonética lo hacen por considerar el léxico como un elemento superficial; útil, pero
secundario. Los que prefieren manejar unidades léxicas hablan de la dificultad de
llegar a una división dialectal utilizando material fónico. De hecho los estudios
fonéticos han fijado un mínimo de 9 áreas dialectales; aquellos que han trabajado con
más fenomenos han llegado a tal fragmentación, que incluso se ha llegado a renunciar
al establecimiento de auténticas zonas. Los estudios léxicos han conseguido un
número muy reducido de áreas dialectales.
Cuando se trabaja con unidades fonéticas, el principal inconveniente es de carácter
metodológico: qué unidades seleccionar, cómo hacerlo y en qué forma deben
manejarse. Cuando se trabaja con unidades léxicas, el problema surge en el ámbito
teórico: el léxico conduce fácilmente a lo extralingüístico.
La falta de un atlas lingüístico para el español de América impide conocer las
isoglosas de los fenómenos lingüísticos. De la sociolingüística, las actitudes
lingüísticas y la historia de la lengua sabemos muy poco.
La dialectología actual no puede renunciar a ninguna de las conclusiones presentadas
por los autores que se han ocupado de la división del español de América. Todas serán
importantes cuando se emprenda el trabajo sobre los materiales, cuantiosos y
cualificados, que se encierren en el atlas lingüístico de Hispanoamérica. (Moreno
Fernández, 1993, p. 36 - 37)

10.4. LOS ATLAS ÉTNICOS Y LINGÜÍSTICOS DE HISPANOAMÉRICA
Los estudios de dialectología hispánica, tras largos decenios de trabajo, no han traído muchos
resultados. Las ignoraciones abundan en el terreno de la historia de los dialectos, en el de la
caracterización de hablas locales, en el del establecimiento de áreas lingüísticas. Pero las
carencias son especialmente evidentes en el ámbito de la geografía lingüística. (Moreno
Fernández, 1993, p. 11)
Han sido muy pocos equipos de trabajo que han dedicado su esfuerzo a la elaboración de atlas
lingüísticos en España y en Hispanoamérica. El primer volumen de un atlas dedicado a la
lengua española es el de Andalucía, que fue publicado en 1961, sin contar la breve e
interesante muestra cartográfica reunida por Navarro Tomás en 1948, dentro de su obra »El
español en Puerto Rico«. Aunque en el primer tercio del siglo XX. ya se habían iniciado
algunas recogidas sistemáticas de datos, el hecho es que, hasta hace muy poco tiempo, apenas
había atlas lingüísticos de la lengua española dispuestos para la consulta. El »Atlas
Lingüístico y Etnográfico de Andalucía« salió a la luz sesenta años después de la aparición
del »Atlas Linguistique de la France«, más de 30 años después del »Sprach und Sachatlas
Italiens und der Südschweiz« y 20 años despues de la propuesta de Daucat »Nouvel atlas
linguistique de la France par régions«. (Moreno Fernández, 1993, p. 11)
La publicación de atlas en los últimos años ha sido continua: tras el primer volumen de atlas
lingüístico y etnográfico de Andalucía aparecieron algunos materiales del »Atlas Lingüístico
de la Península Ibérica«, el »Atlas Lingüístico y Etnográfico de las Islas Canarias, el »Atlas
Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja«, el »Léxico de los marineros
peninsulares« y se encuentran en distintas fases de elaboración el »Atlas Lingüístico y
Etnográfico de Santander«, el »Atlas Lingüístico de España y Portugal« y el »Atlas
Lingüístico (y Etnográfico) de Castilla La Mancha«. Deben añadirse a estas labores las
colaboraciones con el »Atlas Linguarum Europae«, el »Atlas Lingüístico Mediterraneo« y el
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»Atlas Lingüístico Románico«. España con esto ocupó un lugar relevante dentro de la
geografía lingüística de la Romania. (Moreno Fernández, 1993, p. 12)
Por desgracia, esta proliferación de atlas no se ha visto acompañada de una aportación
proporcional y de intensidad similar para el español de América, aunque la situación puede
cambiar en pocos años. Por eso tienen una relevancia singular los proyectos que ya han dado
algún fruto: al estudio de Navarro Tomás sobre Puerto Rico se han sumado más recientemente
el primer tomo del »Atlas Lingüístico Etnográfico del Sur de Chile« , el »Atlas Lingüístico
Etnográfico de Colombia« y el »Atlas Lingüístico de México« (Moreno Fernández, 1993, p.
12 - 13)
Pero, sin duda alguna, la tarea más ambiciosa, compleja yprometedora estaba la preparación y
elaboración, por parte de Manuel Alvar y Antonio Quilis, del »Atlas Lingüístico de
Hispanoamerica«, que ahora continua Manuel Alvar. Este atlas de gran dominio puede dar
luz sobre numerosos problemas de la lingüística hispánica cuya solución hoy se desconoce o
tan sólo se intuye: cuestiones de historia de la lengua, de simple caracterización lingüística.
Pero será especialmente útil para afrontar, con datos generosos y coherentes, el problema de
la división dialectal del español de América. (Moreno Fernández, 1993, p. 13)

10.5. RASGOS ÉTNICOS Y LINGÜÍSTICOS DE AMÉRICA LATÍNA
10.5.1. LOS AMERINDIOS Y SUS LENGUAS
Hoy en día en América Latina vive más de 2000 grupos étnicos indígenas. En América
Central viven los aztecas (que hablan el náhuatl), los maya (maya – quiche), los zapotecas, los
mixtecas, los tarascos,… En América del Sur los grupos más importantes son los incas,
araucaneos, los guaraní, los chibcha,… (Lapesa, 1991, p. 541)
Los cientificos agruparon las lenguas amerindias en unos 120 familias lingüísticas. No todas
las lenguas se pueden oír en la vida pública y no todas son estudiadas. (Kent, 2006, p. 15)
Las lenguas más extensas son el quechua, la lengua de los incas que hoy se habla en Perú,
Ecuador, en el Norte de Chile y noreste de Argentina. Tiene 4 milliones de hablantes. De esa
lengua provienen palabras condor, coca, mate, guano, pampa. La segunda lengua más
difundida es el guaraní o tupí guaraní que se habla en Paraguay, Brasil y Uruguay y tiene
aproximadamente 2 millones de hablantes. De esa lengua probablemente proviene la
expresión gaucho, y también tapir. Les sigue la lengua náhuatl (lengua de los aztecas) que se
habla en México y tiene unos 800.000 hablantes. De esa lengua provienen las denominciones
de cacao, chocolate, coyote,… También tiene unos 800.000 hablantes la lengua maya-quiche,
que se habla en México. En Bolivia y Perú tiene unos 500.000 hablantes el aymara y en
México el otomí. En México tienen 200-300.000 hablantes cada una de las lenguas: zapoteco,
tarasco y mixteco. El araucano o mapuche que se habla en el Sur de Chile tiene unos 200300.000 hablantes. De el proviene la denominación de jaguar. La lengua que también es
importante es el carib, que se hablaba en las Antillas del sur, y se habla en Venezuela y
Guyana. De esa lengua provienen las palabras caníbal y huracán. La lengua que ya es extinta
pero nos dejó algunas palabras es el arawak, que fue hablado en Antillas. De esa lengua
provienen las palabras canoa y tabaco. (Lapesa, 1991, p. 541 – 543)
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Las lenguas amerindias influyeron en la española casi sólo en el campo de léxico, pero casi no
influyeron en los campos de fonética, morfología y sintaxis, lo que nos muestra que el
contacto cultural entre los dos grupos étnicos (amerindios y europeos) fue débil. (Skubic,
2001, p. 279 - 280)

10.5.2. LOS EUROPEOS Y SUS LENGUAS
Los españoles y los portugueses fueron los primeros »blancos« que llegaron al nuevo mundo.
Después de ellos llegaron también los franceses, los británicos y los holandeses (que venían
primero como piratas y luego como colonizadores). Como inmigrantes llegaron muchos
grupos pequeños. Me limito sólo a los grandes, que son los italianos y los alemanes. Los
italianos primero llegaron a trabajar en las tierras y luego emigraron a los grandes centros
urbanos (Sao Paulo, Buenos Aires). En América Latina viven unos 4 milliones, sobre todo en
Argentina y Brasil. (Kent, 2006, p. 21)
La influencia de los europeos en la lengua española de América es mínima, aunque todos
tuvieron la influencia en el español de América. Algunos promovieron el seseo, otros
incitaron la aspiración de – s final,…Los que más influyeron son los italianos (en la zona de
Argentina y Uruguay) que hasta desarrollaron una lengua especial – el lunfardo, dialecto de
Buenos Aires, que es una mezcla del italiano, español, francés, portugués e inglés. (Lipski,
1994, p. 175 – 176)
Cabe añadir que el español de América tiene mayores rasgos del habla andaluz. Al principio
los lingüístas pensaron que varios rasgos fonéticos muestran una fuerte influencia andaluza
sobre el español de América (andalucismo) y que los andaluces fueron los que por la mayor
parte migrarona a América. Pero en 1932 Ureña hizo ver que los primeros colonizadores no
sólo fueron de Andalucia, sino también de Extremadura, las dos Castillas y León. En el siglo
XVI los andaluces constituyeron solamente la tercera parte de emigrantes. Esto hace pensar
que se trataba de evoluciones paralelas en la fonética del español de Andalucía y del de
América sin el contacto entre ellos. »Con altibajos en la valoración del hecho, fue unas veces
combatido y otras veces apoyado el andalucismo de América.« (Zamora, 1989, p. 418 – 419)

10.5.3. LOS NEGROAFRICANOS Y SUS INFLUENCIAS
Los africanos son el grupo étnico que no fue a América Latina por su propia cuenta sino que
llegaron sin su voluntad como esclavos. La trata de esclavos duró más que 300 años. La
mayoría fue transportada a las islas caribeñas (3,8 milliones) y a Brasil (3,6 millones), donde
tenían que trabajar bajo condiciones pésimas. (Kent, 2006, p. 18)
Los propietarios de las plantaciones al principio compraban los esclavos pertenecientes a
distintos grupos étnicos (distintas lenguas, religión, cultura) para evitar las huídas y
rebeliones. Mientras que más tarde dejaron esas precauciones y compraron más esclavos del
mismo grupo. (Lipski, 1994, p. 96)
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Los esclavos pertenecieron a 3 grandes grupos étnicos: hausa (Oeste de África: Nigeria,
Benin), musulmanes (Senegal, Gambia, Guinea) y bantu (Angola, Congo, Mozambique).
Más de 100 lenguas fueron traídas de África a América Latina, pero tenían muy poca
influencia en la lengua española (excepto en el campo semántico de la música). Sólo dejaron
unas palabras, como banana, marimba, milonga, dengue,… Hoy todavía existen unos enclaves
afro-hispanisticos (Ecuador, Venezuela, Panamá, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico). (Kent,
2006, p. 19 – 20; Lipski, 1994, p. 129 - 133)

10.5.4. LOS ASIÁTICOS Y SUS INFLUENCIAS
A América Latina imigraron más que 500.000 asiáticos, sobre todo de China, Japón, Java e
India. Los chinos fueron a Perú, Cuba, México, Guyana,… Sobre todo para trabajar en las
tierras, pero también para participar en la construcción del ferrocarril, en la explotación del
guano. Los japoneses viven en Perú y Brasil, donde primero trabajaron en las tierras como
trabajadores de contrato, ahora muchos son propietarios de sus tierras y venden fruta y
verdura. (Kent, 2006, p. 158 - 159)
Los indios y javaneses llegaron a América Latina después de la abolición de la esclavitud
como trabajadores de contarato. La mayoría llegó a las Antillas, a Suriname y Guyana.
(Emmer, 1989, p. 368) No hay datos sobre la influencia de los asiáticos en la lengua española.
10.6. EL ESPAÑOL DE AMÉRICA
Cuando decimos »español de América« pensamos en una modalidad de lenguaje distinta a la
del español peninsular, sobre todo de la del Norte y Centro de España. Sin embargo, esa
expresión agrupa matices muy diversos: no es igual el habla cubana que la argentina, ni la de
un mejicano a la de un chileno. Pero, aunque no exista uniformidad lingüística en
Hispanoamérica, la impresión de comunidad general no está injustificada: sus variedades son
menos discordantes entre sí que los dialectalismos peninsulares. Mientras que las diferencias
lingüísticas de dentro de España han tenido en ella su cuna y ulterior desarrollo, el español de
América fue traído a nuevo mundo por colonizadores. (Lapesa, 1991, p. 525)
En la constitución de la sociedad colonial tuvieron mucha importancia los amerindios que, o
bien aprendieron la lengua española modificándola en mayor o menor grado según los hábitos
de la pronunciación nativa, o conservaron sus idiomas originarios, con progresiva infiltración
de hispanismos. Durante más de 400 años la constante afluencia de inmigrantes produjo
innovaciones; y si la convivencia ha hecho que regionalismos y vulgarismos se diluyan en un
tipo de expresión hasta cierto punto común, las condiciones en que todos estos factores han
intervenido en cada zona de Hispanoamérica han sido distintas y explican los particularismos.
(Lapesa, 1991, p. 535 – 536)

10.6.1. RASGOS FONÉTICOS PRINCIPALES
La lengua que los conquistadores llevaron a América fue un español del siglo XV., aún no
unificado que ofrecía vivos rasgos dialectales provinciales. En Hispanoamérica los fenómenos
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fonéticos se repiten. Algunas regiones denotan alguna preferencia por éste o por el otro
fenómeno, pero todos existen en todas partes y casi todos son conocidos en el español
peninsular. (Zamora, 1989, p. 378)
Los fenómenos fonéticos que son característicos para el español de América son los
siguientes:
1. el seseo: desapareción del /Ø/ y con eso de la oposición entre /Ø/ y /s/. Casa y caza se
pronuncian igual.
2. el yeísmo: desapareció la oposición entre ll e y. Hoya y holla se pronuncian igual. Ese
fenómeno no es difundido por toda América Latina. No lo conocen en Colombia,
Ecuador, Perú y Bolivia. En Argentina y Uruguay, por otra parte, conocen también el
»žeísmo« (ll e y se pronuncian como »ž«). Las clases altas de Argentina conocen
también en »šeismo« (ll e y se pronuncian como »š«). En Antillas, en la costa
venezolana y colombiana se ha desarrollado el džeísmo (ll e y se pronuncian como
»dž«; yo lloro - [dЗo dЗoro]).
3. la pérdida de –s final, sobre todo en las zonas antillanas, en otras partes hay la
aspiración: escuela - [ehkuela]. –S se pierde o aspira en Antillas, Cuba y en la costa
pacífica de América Central y del sur (Colombia, Ecuador).
4. paso de -e átona a -i: vistido, siguro, sigún en vez de vestido, seguro, según, (en zonas
restringidas)
5. el cambio de -e en hiato a -i, cambio que en muchos lugares alcanza el habla culta:
tiatro, pasiar, rial en vez de teatro, pasear, real (en zonas restringidas)
6. cambio de -i protónica a -e, quizá por disimilación: melitar, cevil, escrebir, vesita,
prencipal en vez de militar, civil, escribir, visita, principal, (en zonas restringidas)
7. paso de -o protónica a -u: cuete, gurrión, tuavía en vez de cohete, gorrión, todavía (en
zonas restringidas)
8. cambio de -u protónica a -o: josticia, chobasco en vez de justicia, chubasco (en zonas
restringidas)
9. abertura total de la e en el diptongo ei, hasta sonar ai: asaite, sais, raina en vez de
aceite, seis, reina (en zonas restringidas)
10. el fenómeno opuesto al anterior: ai pasa a ser ei: méiz, beile, agüeitar en vez de maíz,
baile, aguaitar (en zonas restringidas)
11. reducción de los grupos cultos de consonantes: corrución, indino, ilesia en vez de
corrupción, indigno, iglesia(en zonas restringidas).
12. vocalización del grupo -ct: aspeito, defeito, doutor en vez de aspecto, defecto,
doctor(en zonas restringidas)
13. caída de la -d intervocálica: piaso, cuidao en vez de pedazo, cuidado (en zonas
restringidas)
14. aparición de -d intervocálica por ultracorrección: vacido, tardido, bacalado en vez de
vacío, tardío, bacalao (en zonas restringidas)
15. diptongación excesiva: priesa, dientista en vez de prisa, dentista o falta de
diptongacón: quebras, apreta en vez de quiebras, aprieta (en zonas restringidas)
16. cambios acentuales: a. acentuación vulgar: áido, bául, máistro en vez de caído, baúl,
maestro; b.acentuación culta: austríaco, cardíaco (en zonas restringidas)
17. confusión de –l y –r (sobre todo entre la población negra): argo – algo(en zonas
restringidas).
18. aspiración de la –f inicial: fuerza - [huérsa]… (en zonas restringidas) (Zamora, 1989,
p. 378 – 387)
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Las lenguas amerindias también influyeron en el español de América. El quechua, por
ejemplo, conoce el sistema de 3 vocales, por eso se confunde la -i con la -e y la -u con la -o:
me veda – mi vida, dolsora – dulzura en las zonas quechuahablantes. (Skubic, 2001, p. 275)

10.6.2. RASGOS MORFOLÓGICOS Y SINTÁCTICOS DEL ESPAÑOL EN
AMÉRICA
Si bien la fonética es muy diferente entre países y zonas, la morfología se muestra bastante
unificada, la sintaxis un poco menos. He aquí algunos ejemplos:
- Haber de + inf. que expresa la obligación, puede expresar también probabilidad: han de estar
llorando – probablemente lloran, expresa también futuridad (también en España)
- Se emplean diminutivos con más frecuencia: mamajita, nunquita (sobre todo en la zona
andina).
- El español americano tiende a hacer adjetivos o nombres femeninos a voces que no tienen
distinción genérica (huéspeda, tenienta, parienta, estudianta) o bien el caso contrario
(bromisto, pianisto).
- Es muy frecuente el uso de plurales por atracción en multitud de casos en los que la lengua
peninsular se ha decidido por el singular: nos hemos mojado las cabezas, se embotan sus
cerebros, qué horas son, tener miedos, hace tiempos, las otras noches,…
- Algunos adjetivos se usan adverbializados: él cantaba lindo, sírvete breve
- El pronombre personal de segunda perona se usa con preposición en el caso sujeto (con tú,
de tú, para tú) también en España. En el español americano este uso ha llegado al pronombre
de primera persona pobre de yo, vayan delante de yo (América Central, Venezuela, Ecuador,
Colombia, La Plata.
- El futuro es, en general, mucho menos usado que en España y se tiende a sustituirle por la
perífrasis verbal: haber de + inf. o por la locución ir a + inf. En América Central el futuro lo
forman también con va y + pres.: va y se cae significa se caerá.
- El pretérito indefinido se usa con gran abundancia frente al restringido uso del pretérito
perfecto: durmió, cantó, compraste equivalen a: ha dormido, ha cantado, has comprado.
- Algunos verbos tienen verdadero valor de auxiliar. Así ocurre con mandar, dar, agarrar:
mandarse mudar significa cambiar, irse, marcharse en Argentina, Chile, Ecuador, América
Central.
- »También no« se usa por »tampoco«: yo también no voy significa yo tampoco voy.
- Se usa mucho ¿Qué tanto? en vz de ¿Cuánto?
- Del empleo de las conjunciones se puede señalar »cada que« por »cuando« en Argentina,
Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y México: cada que llueve me enfermo.
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- Muy típico es el ilativo »pues«, por su gran frecuencia. Se presenta en varias formas: pos, po
pus, pué, pus, pu. Es muy frecuente en Perú (Veremos, pues, qué dice, pues).
Para el tuteo (en algunas zonas) se emplea vos en vez de tú en la forma singular en Argentina,
Uruguay, algunas zonas de Colombia, América Central. (Zamora, 1989, str. 431 - 440) La
forma plural del tuteo: »vosotros« no se usa en ninguna parte de América Latina.

10.6.3. RASGOS LEXICALES DEL ESPAÑOL DE AMÉRICA
El castellano tomó bastantes palabras de las lenguas indígenas, recogió sobre todo palabras
que denominaron cosas desconocidas, nuevas, sobre todo las denominciones de animales,
plantas. Esas palabras nuevas las llevaron a España y de allí también a otras lenguas. (Skubic,
2001, p. 277)
Véase las páginas 45 – 49 para ver la descripción detallada de las lenguas indígenas y sus
influencias sobre el español y las páginas 58 – 59 para ver la descripción detallada de la
influencia de las lenguas africanas en la española.
El léxico americano es abundante de arcaismos. Tales son por ejemplo: acalenturado por
febril, agonia por angustia, acaso usado en sentido negativo en la pregunta que en Ecuador se
ha convertido en la negación completa: acaso vino significa no vino,…
Hay muchos dialectalismos del occidente peninsular:
- del León: andancio por epidemia, moda; chifle por cuerno, furnia por sima, renco por
cojo…,
- palabras de ascendencia gallego – portuguesa son: bosta por excremento de ganado,
piola por cordel, chantar por dar golpes, pararse por ponerse de pie, fundo por finca.
- A través de Brasil llegaron las expresiones: carqueja por planta, changador por
cargador, hablar despacio por hablar en voz baja,…
Otro apartado numeroso en el fondo patrimonial léxico lo constituyen las voces de origen
marinero (por el mar llegaron las nuevas formas de vida y los hombres de mar fueron los
primeros pobladores: costa es faja de tierra a lo largo de los montes, ensenada es corral, playa
es espacio de llano, bordo es elevación natural del terreno, abra es lugar abierto entre
montañas, resaca es limo de los ríos al descender el caudal…
El léxico de los conquistadores se fue empobreciendo paulatinamente. Voces peninsulares se
aplicaron a objetos difrentes (frutas, accidentes de terreno). Algunas voces reflejan la peculiar
manera de interpretar los hablantes el hecho: tal ocurre con el argentino vereda, el mejicano
banqueta, que significan acera o el centroamericano volcán por monte.
Se han formado multitud de voces nuevas mediante el uso de sufijos carniar significa matar
las reses, cueriar significa azotar, golpear. El sufijo – ada es muy fértil: muchachada,
carnerada que expresan colectividad, sin expresar colectividad: asustada (susto), bailada
(baile), paseada (paseo), calentada (disgusto), conversada (charla)
El fondo de arcaismos, vulgarismos, neologismos (ultimar – matar, sesionar – celebrar
sesiones), voces indígenas y extranjerismos (galicismos: masacrar – matar, usina – fábrica, los

96

italianismos argentinos: bacán – elegante, rumboso, capuchino – café con leche, pibe –
muchaco, biaba – paliza, mina – muchacha, los anglicismos) dan su peculiar fisonomia léxica
al español de América. En las Antillas y la costa del Caribe influye además el léxico negroafricano (bembe – labio grueso, mambí – rebelde, ñangotarse – ponerse en cuclillas, calalú –
uma comida, baquiné – velorio de un niño, bongó – tambor, mambo – canto ritual, danza,
burundanga – revoltijo, mezcla de cosas inútiles,…). (Zamora, 1989, str. 423 - 431)

10.6.4. LENGUAS FRANCAS, LENGUAS CRIOLLAS Y LENGUAS PIDGIN
Las características comunes de estos 3 grupos de lenguas son la falta de estandardización, de
autonomía y de historicidad.
Las lenguas criollas y las pidgin aparecieron en las regiones de contactos lingüísticos y
sociales de por lo menos dos grupos étnicos que hablan lenguas distintos. Así nacieron
diferentes variedades lingüísticas, que combinan el vocabulario de una lengua y la gramática
de otra.
Cuando no existen hablantes nativos de esa variedad mixta, se trata de la lengua pidgin, en el
caso de la prolongación y estabilización de los cambios en la lengua y cuando se trata de una
comunidad del habla, nacen las lenguas criollas. (Moreno Fernández, 1998, p. 277)
La lengua franca es una variedad lingüística utilizada para la comunicación entre personas
cuyas lenguas maternas son diferentes y se divide en lenguas de comercio, lenguas de
contacto, lenguas internacionales y lenguas auxiliares o artificiales.
Las lenguas criollas tienen entre 10 y 17 millones de hablantes, y las lenguas pidgin entre 6 y
12 millones. (Moreno Fernández, 1998, p. 277 - 279)
Una de las lenguas criollas más importantes es el papiamiento. La expresión tiene su origen
en castellano viejo y en portugués: papear significa hablar. Se habla en Curazao en el Caribe.
La base es el criollo negro – portugués, que los esclavos llevaron de África, de Angola y
contiene también unos elementos del castellano de los Caribes y Venezuela. Como la lengua
oficial en la isla es el holandés, tuvo también esta la influencia. (Skubic, 2001, p. 280) Las
lenguas creollas de América Latina son también el palenquero de Colombia de los finales del
siglo XVIII y la lengua bozal, que fue hablada en Cuba pero es ya extinta.

10.7. CONCLUSIÓN
El continente americano que fue descubierto más tarde que la mayoría de otras partes del
mundo. Los conquistadores se consideraban superiores a los indígenas y creyeron tener razón
en quitarles las tierras, matarlos y querer poblar la mayor parte de ellas con su gente. Las
consecuencias de esas ideas todavía se pueden ver en la pobalción de América Latina a los
principios del siglo XXI.
Se trata de una mezcla de razas y naciones, que es consecuencia de la esclavitud y todo tipo
de imigraciones. La heterogeneidad de América Latina se muestra en las diferencias de la
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población, los diferentes niveles del desarrollo cultural, económico, pero sobre todo en la
constitución étnica, pues que inmigró a América gente de todas partes del mundo. Por eso al
describirlos me tuve que limitar sólo a los grandes grupos étnicos (más de 100.000
habitantes).
Hay pocas caracteristicas de la lengua que se ven sólo en América Latina y no también en
España. El hecho es también que los imigrantes no influyeron mucho en la lengua que
tuvieron que aprender, quizá por la gran diferencia entre sus lenguas (excepto en el caso de
los inmigrantes italianos).
Aunque la heterogeneidad de esta parte del mundo no es tan evidente, podemos verla en la
multitud de las lenguas no oficiales o en las lenguas europeas, y en cómo los amerindios y
africanos dejaron sus matices en la lengua castellana.
Este atlas está hecho sobre los datos con los que disponía, que no son muchos, por eso he
incluído también mapas de otros medios (internet, otros libros). Para hacer un atlas más
detallado debería tener datos mejores y más precisos lo que en este caso significa irse a los
estados tratados y recoger datos en el terreno. Lo que no es posible a nivel de tesina. Como no
tengo muchas experiencias con la creacion de mapas y de programas conectados con eso, este
atlas resulta más un experimento y muestra lo que se puede hacer con los datos y
conocimientos disponibles a una estudiante de nuestra facultad.
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11. KARTE
Kaj je karta?
Karta je pomanjšan in z dogovorjenimi znaki upodobljen prikaz zemeljskega površja. Karte so
zelo pomembne v geografiji, veliko jih uporabljajo tudi v turizmu, prometu, gradbeništvu,
vojski… Karta vsebuje matematične in topografske elemente. (Med matematične elemente
spadajo kartografske projekcije in merilo, topografski elementi pa so relief, vodovje,
naselja,… Karte delimo na splošne, ki ponazarjajo vse pomembne topografske elemente
zemeljskega površja z dogovorjenimi znaki, med te karte spadajo zlasti topografske karte v
velikih merilih, posebne ali tematske (specialne) karte pa ponazarjajo določen pojav ali
skupino pojavov (npr.: vegetacijska karta). Načini prikazovanja teh pojavov so različni, na
primer: barve, črte, razne izo-črte, simboli… (Krušič, 1985, str.267)
Karta je danes nepogrešljiv pripomoček številnih strok, še posebej geografije. Le redka
znanstvena in poljudna geografska dela so brez kart. Geografom je karta osnovni pripomoček
in orodje pri delu, pri spoznavanju zemeljskega površja ter razlaganju pojavov in zakonitosti
prostorske razporeditve pojavov na njem. (Repe, V)
Kart v mojem diplomskem delu ne označuje različnost (v načinu prikazovanja podatkov), saj
je bil moj namen predvsem (kolikor je možno) prikazati vsebino, ne pa narediti čim več
različnih kart. Večina kart tako barvo prikazuje različne pojave, ne pa z raznimi simboli…
Izdelovanje kart je proces, ki vsebuje namensko zbiranje, urejanje in preoblikovanje
podatkov. Te podatke se nato z znaki prikaže v obliki digitalne karte. (Repe, VII)
Karta mora biti kar v največji možni meri odraz realnosti. Vendar se pri tem pojavljajo
določene ovire oz. omejitve, ki so naslednje:
- Namen: narekuje končni izgled kart. Večina postopkov in odločitev naj bi bila
usmerjena v namen karte.
- Realnost: vsak del zemeljskega površja, ki ga prikazujemo ima svoje značilnosti in
posebnosti, na katere ne moremo vplivati. (Pogosto se zgodi, da so pomembni objekti
manjši, kot tisti, ki jih želimo skriti, ali pa so na robu karte…)
- Merilo: določa oz. vpliva na območje, ki ga skušamo prikazati ter velikost medija, na
katerem bo karta predstavljena. Karte majhnega merila ponavadi niso detajlne.
- Razpoložljivi podatki: V teoriji naj bi karto določal predvsem namen, vendar v praksi
na končni izdelek močno vpliva razpoložljivost podatkov in njihova narava. Količina
podatkov mora biti zadovoljiva glede na namen. Če nam podatkov primanjkuje ali pa
niso natančni, naj bodo karte v čim manjšem merilu.
- Bralci: Splošne in tematske karte so namenjene različnim bralcem – od šolarjev do
geografov in ljudi, ki se s kartami srečujejo zgolj naključno. Vsaka skupina po svoje
zaznava ter pozna ali ne pozna kartografske principe, znake in omejitve.
- Pogoji uporabe: Karte se uporabljajo na različnih področjih. Ne glede na medij se
mora s karte zlahka razbrati namen.
- Tehnične omejitve: V digitalni kartografiji se to nanaša na zmogljivosti strojne in
programske opreme.
Potek izdelave kart bi lahko predstavila z naslednjimi štirimi točkami:
1. zbiranje podatkov: podatke sem zbrala po različnih virih (statistični podatki, internet,
monografije). Podatki so kvantitativni (npr. delež belcev po državah) in kvalitativni
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(npr. uradni jeziki po državah). Nekatere podatke sem morala iskati po več različnih
virih in so zato morda malo manj primerljivi.
2. urejevanje in vnašanje podatkov: ko so bili podatki zbrani, se je bilo potrebno odločiti
na kakšen način bodo prikazani ( s simboli, barvami,…). Tiste, ki jih lahko prikaže
Arc View (to so podatki, ki prikazujejo določen pojav na ravni države oz. take regije,
za katero obstaja podlaga v omenjenem programu) sem vnesla v ArcView tabelo. Pri
karti, ki prikazuje afro-hispanistične jezikovne enklave se je bilo potrebno odločiti za
ustrezen simbol.
3. izdelava kart: Pri karti afro-hispanističnih enklav sem simbole vnesla na karto, nato pa
še napisala legendo in karto oblikovala (naslov,…). Karte narejene v programu
ArcView pa so potrebovale več obdelave. Po vnosu podatkov v tabelo je bilo potrebno
urediti legendo, se odločiti za način prikaza podatkov (naraščajoča svetlost, ton barve,
različne barve), nato pa karto dati v interaktivni urejevalnik kart (layout). Tam je bilo
potrebno povečati površino karte, legendo ustrezno zmanjšati, napisati naslov karte,
merilo urediti tako, da ime za enoto kilometre in ne milje (ki jih program avtomatsko
ponudi)…
4. Na koncu je bilo treba vsa karte še uvoziti v Word, napisati komentarje…
Kart, ki sem jih našla v literaturi in na internetu seveda ni bilo potrebno izdelati, ampak le
skopirati oz. skenirati in vstaviti v Word, jih posloveniti (prevesti naslove in legende), citirati
in napisati komentarje.
Karte so razporejene v štiri sklope. Prvi je splošni prikaz obravnavanega ozemlja, torej
Latinske Amerike. Drugi je zgodovinski pregled izbranega območja. Tretji sklop predstavljajo
karte, ki prikazujejo etnične značilnosti, četrti pa jezikovne značilnosti Latinske Amerike.
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11.1. SPLOŠNI PRIKAZ OBRAVNAVANEGA OZEMLJA
Sem spadata karti 17 in 18. Karta 17 prikazuje Medmorsko Ameriko oz. njene države. To
karto sem izbrala zato, ker se predvsem majhni otoki na kartah majhnega merila ne vidijo, tu
pa so dobro vidni. Karta 18 prikazuje celotno ozemlje in glavna mesta držav Latinske
Amerike. Vseh držav je 33, odvisnih ozemelj pa je 9.
Karta 17: Medmorska Amerika

Vir: Central America..., 2007

101

Karta 18: Latinska Amerika

Vir: Doing the research..., 2006
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11.2. ZGODOVINSKI PRIKAZ LATINSKE AMERIKE
Sem spadajo karte od št 19 do 36. Karte so urejene kronološko od prihoda ljudi v Ameriko do
današnjih dni. Večinoma so skenirane, saj kronološki prikaz dogajanj na ozemlju Latinske
Amerike ni cilj moje naloge, čeprav se povezuje z izbrano temo.
Karti 19 in 20 prikazujeta prihod ljudi v Ameriko (pred 18.000 leti) in njihovo selitev proti
jugu (16.000 p.n.š. do 1500 n.š.). Karta 20 kaže tudi že nekatere naselitvene centre, ki so se
kasneje razvili v območja visoko razvitih kultur.
Karta 21 prikazuje selitve Majev med leti 2000 in 1000 p.n.š., karta 22 pa naselitveni območji
Olmekov in Zapotekov ter njihovi središči.
Karta 23 prikazuje vse pomembnejše oz. razvitejše kulture Latinske Amerike med leti 1200
p.n.š. in 1542 n.š.
Karta 24 prikazuje Olmeke in nekatera mesta okoli leta 300.
Karta 25 prikazuje vse naprednejše civilizacije, ki so pred prihodom Kolumba živele na
ozemlju Latinske Amerike, karta 26 pa prikazuje načine kmetovanja na ozemlju Latinske
Amerike leta 1500.
Karta 27 prikazuje štiri Kolumbova potovanja v Latinsko Ameriko, karta 28 pa trgovanje s
sužnji, izvorna in ciljna območja sužnjev ter količinski delež narodov, ki so se ukvarjali s
trgovino s sužnji leta 1790.
Karta 29 prikazuje časovno naseljevanje Latinske Amerike od leta 1500 do 1800 iz katere je
razvidno, da so leta 1500 Indijanci v glavnem naseljevali Medmorsko Ameriko in pa zahod
Južne Amerike. Kolonizatorji so nato med leti 1600 in 1800 poselili severni del Mehike in
vzhod Južne Amerike, šele po letu 1800 je ozemlje Latinske Amerike v celoti poseljeno.
Karta 30 prikazuje španska podkraljestva na ozemlju Latinske Amerike na prelomu iz 16. v
17. stoletje, karta 31 pa prikazuje Latinsko Ameriko v 18. stoletju, poleg štirih španskih
podkraljestev je tu še brazilsko podkraljestvo in pa Guinas iz katerega so nato nastale
Gvajane.
Karta 32 prikazuje Latinsko Ameriko v letu 1829, ko je že nastalo nekaj držav, ki obstajajo še
danes, karta 33 pa prikazuje Veliko Kolumbijo, ki je obstajala med leti 1822 in 1830.
Karta 34 prikazuje važnejša mesta pred prihodom Kolumba, karta 35 prikazuje
poznokolonialna mesta (druga polovica 18. stoletja), karta 36 pa prikazuje največja mesta
Latinske Amerike (začetek 21. stol.). Indijanci so zgradili največ mest v Mehiki in severnem
delu Medmorske Amerike ter na andskem območju Peruja in Ekvadorja. Le nekaj mest je bilo
ob obali, medtem, ko so bila v poznokolonialnem obdobju mesta bolj »razpršena«. Več je bilo
obalnih mest,… Danes je razporeditev mest podobna kot v 18. stol., le da je mest več in so
seveda večja.
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Karta 19: Prehod čez Beringov preliv

Vir: Mason, 2002, str. 9
Glavna
migracijska pot
Manjše
migracijske poti

Karta 20: Selitev Indijancev proti jugu

Mehika
leta 1500

Prvo naselitveno
območje Majev

Inkovsko cesarstvo

Vir: Herring, 1956, str 35
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Karta 21: Selitve Majev med leti 2000 in 1000 p. n. š.

l. 1300 p.n.š.

l. 1000 p.n.š.

l. 2000 p.n.š.

Vir: Majevski jeziki, 2006
Karta 22: Olmeki in Zapoteki

milj
kilometrov

Naselitveno območje Olmekov
(2000 p. n. š. do 300 n. š.)
Naselitveno območje Zapotekov
(500 p. n. š. do 900 n. š.)

Vir: Kent, 2006, str. 72
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Karta 23: Prikaz vseh Indijancev, ki so živeli v Latinski Ameriki

Vir, Bufon, 2001, str. 115
Karta 24: Olmeki in nekatera mesta

Vir: Vázquez, Díaz, 1996, str. 40
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Karta 25: Naprednejše civilizacije v 16. stol.

Naprednejše civilizacije

Vir: Clawson, 2006, str. 155
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Karta 26: Načini kmetovanja v 16. stol.

Kmetovanje v Latinski Ameriki leta 1500
Nabiralništvo
In lov
Napredno
kmetovanje
Polnomadsko in
nenomadsko kmetovanje

Vir: Blouet, , 2002, str. 56
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Karta 27: Kolumbova potovanja

Kolumbova potovanja
Prvo potovanje
Drugo potov.

Tretje potov.
Četrto potov.

Vir: Vázquez, Díaz, 1996, str. 99
Karta 28: Trgovina s sužnji v 18. stol.

Vir: Twist, 2005, str. 124
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Karta 29: Glavna območja poselitve Latinske Amerike med leti 1500 in 1800

Glavna poselitvena območja
1500 - 1800
Poseljeno pred letom 1600
Poseljeno med leti 1600 in
1800 (vključno z M. Antili)
Poseljeno po letu 1800

Vir: Blouet, 2002, str. 163
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Karta 30: Latinska Amerika na prelomu iz 16. v 17. stoletje

Vir: U-S-History, 2005
Meje po pariškem sporaz. 1763
Meje po pariškem sporaz. 1783

Karta 31: Latinska Amerika
v 18. stoletju

Vir: Blouet, 2002, str. 88

meja podkralj.
gl. mesto. podkr.
center avdience
Vse meje so približne.
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Karta 32: Latinska Amerika leta 1829

Meje so zgolj približne

Vir: Blouet, 2002, str. 91
Karta 33: Velika Kolumbija
(začetek 19. stol.)

Vir: Vázquez, Díaz, 1996, str. 143

Velika Kolumbija
Bitka v Ekvadorju, 1822
Osvobod. Peruja in Boliv.,
1824 - 26

Velika Kolumb., 1822-30
Današnje meje
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Karta 34: Indijanska mesta v 15. stol.

Vir: Clawson, 2006, str. 330
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Karta 35: Poznokolonialna mesta 18. stoletja

Število prebivalcev:
Več kot 75.000
51.000 – 75.000
20.000 – 50.000
Manj kot 20.000

Vir: Clawson, 2006, str. 343
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Karta 36: Največja mesta Latinske Amerike 21. stol.

Število prebivalcev
megalopolisi
več kot 5 mio
2 mio – 4.999.999
manj kot 2 mio

Vir: Clawson, 2006, str. 355
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11.3. ETNIČNE ZNAČILNOSTI LATINSKE AMERIKE
Etnične značilnosti Latinske Amerike prikazujejo karte od št. 37 do 55, od tega je 10
skeniranih. Karte, ki so narejene v programu ArcView, so v wgs 1984 projekciji.
Karta 37 prikazuje čas osamosvojitve držav Latinske Amerike, osamosvajanje se je začelo v
zač. 19. stol. in traja vse do danes. Večina držav se je osamosvojila v 19. stoletju. Karta 38 pa
od katere države so se latinsko ameriške države (nazadnje) osamosvojile oz. bile nazadnje
odvisne. Največ kolonij je upravljala Španija, velik del ozemlja pa tudi Portugalska. Nekatere
države so se ločile od večjih latinsko ameriških držav (na primer Panama od Kolumbije).
Karta 39 prikazuje prevladujoče rase po območjih Latinske Amerike ob koncu 20. stoletja.
Evropejci prevladujejo na jugu. J. Amerike, črnskega prebivalstva je največ na Karibskem
otočju, ter ob V obali Srednje Amerike in S ter V obali J Amerike. Indijanci prevladujejo na
andskem območju ter na J Mehike, v Gvatemali, na Jukatanu, v Kostariki in na jugu Paname.
Na ostalem, največjem območju pa prevladujejo mestici.
Karte 40, 41 in 42 prikazujejo delež Indijancev, belcev in črncev po državah v začetku 21.
stoletja. Ponavadi se rasno sestavo prikazuje s kolači (grafi), vendar sem se odločila za
barvanje držav, ker se tako lepše vidi prevlada določene rase po skupinah držav.
Karta 43 prikazuje naselitvena področja Nemcev na jugu Brazilije in v Urugvaju v 19.
stoletju.
Karte 44, 45 in 46 prikazujejo naselitvena področja Slovencev pred 2. svetovno vojno, leta
1950 in leta 1988.
Karta 47 prikazuje imigracijske regije Slovencev v Latinski Ameriki. Največ jih je v osrednjih
regijah Argentine (razen regije La Pampa), nekaj pa jih je tudi v Urugvaju.
Karta 48 prikazuje naselitvena območja Kitajcev v Latinski Ameriki. Največ jih je imigriralo
v Peru, Mehiko in na Kubo.
Karti 49 in 50 prikazujeta izvorna območja afriških etničnih skupin ter njihova ciljna območja
v Braziliji. V Braziliji so danes črnci iz treh velikih etničnih skupin. Te so hausa iz Zahodne
Afrike (Nigerije in Benina), ki danes živijo v regijah Bahia in Maranhão. Muslimane so
pripeljali iz Senegala, Gambije in Gvineje. Ti danes živijo v Bahiji. Bantu črnce pa so
pripeljali iz Angole, Konga in Mozambika in danes večinoma živijo v regijah Rio de Janeiro
in Minas Gerais.
Karta 51 prikazuje prevladujoče etnične skupine po državah Latinske Amerike. Prebivalcev
evropskega porekla je največ na jugu J Amerike (Čile, Argentina, pa tudi Brazilija). Le v 3
državah več kot 50 % prebivalstva predstavljajo Indijanci (Peru, Bolivija, Gvatemala). Mulati
prevladujejo na Antilih, črnci pa na nekaterih karibskih otokih (Barbados, Anguilla, Jamajka,
Grenada) pa tudi v Francoski Gvajani. Azijci prevladujejo v Surinamu, Gvatemali ter na
otoku Trinidad, mestici pa v srednji Ameriki, na severu Južne Amerike ter v Paragvaju.
Karta 52 prikazuje migracijski saldo Latinske Amerike leta 2006. Države, ki imajo pozitiven
migracijski saldo, so države priseljevanja, tam, kjer je negativen, pa prevladuje odseljevanje
(več ljudi na 1000 preb. se odseli kot priseli).
Karta 53 prikazuje glavne migracijske tokove ob koncu 20. stoletja. Veliko je selitev iz obal v
notranjost kontinenta, pa tudi v nekatera velika mesta ter v ZDA, Britanijo, Francijo in
Japonsko.
Karta 54 prikazuje prebivalce latinskoameriškega porekla v ZDA po zveznih državah leta
2000. Največji delež predstavljajo na jugu oz. na meji ZDA z Mehiko.
Karta 55 pa prikazuje migracije iz Latinske Amerike v Španijo leta 2001.
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Karta 37: Čas osamosvojitve držav Latinske Amerike

N
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E
S

Čas osamosvojitve:
1800 - 1809
1810 - 1819
1820 - 1829
1830 - 1845
1900 - 1910
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
še odvisna

0

Podlaga: ArcView
Vir: Natek, 2006
Avtor: Mirjana Oštir

1000 Kilometers
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Karta 38: Od katerih držav so se države Latinske Amerike nazadnje osamosvojile oz. bile
nazadnje odvisne

N
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E
S

Država odvisnosti:
Brazilija
Francija
Haiti
Kolum bija
Nizozemska
Portugalska
Španija
VB
ZDA

0

Podlaga: ArcView
Vir: Natek, 2006
Avtor: Mirjana Oštir

1000 Kilom eters
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Karta 39: Prevladujoče rase konec 20. stol.

belci
Indijanci
mestici
črnci in mulati
črnci in v. azij.

Vir: Clawson, 2006, str. 180
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Karta 40: Delež Indijancev po državah leta 2005

N
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E
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Delež Indi jancev
0
1- 5
6 - 15
16 - 35
36 - 50
51 - 75
76 - 100
ni pod atka

0

1000 Kilometers

Podlaga: ArcView
Vir: Natek, 2006
Avtor: Mirjana Oštir
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Karta 41: Delež belcev po državah leta 2005

N
W

E
S

Delež belcev:
0 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 50
51 - 70
71 - 90
91 - 100
ni podatka
0

Podlaga: ArcView
Vir: Natek, 2006
Avtor: Mirjana Oštir

2000 Ki lometers
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Karta 42: Delež črncev po državah leta 2005

Podlaga: ArcView
Vir: Natek, 2006
Avtor: Mirjana Oštir
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Karta 43: Naselitev Nemcev na jug Brazilije in v Urugvaj v 19. stol.

Mesta s pomembnim. št.
nemškega prebivalstva
Večja koncent. nem.
preb. (15 – 20.000)
Območja ruralne
poselitve Nemcev
v 19. stol.

milj
kilometrov

Vir: Kent, 2006, str. 24
Karta 44: Slovenska poselitev v Argentini
pred 2. svetovno vojno

Vir: Genorio, 1991
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Karta 45: Slovenci v Latinski Ameriki leta 1950

Vir: Genorio, 1991

Karta 46: Slovenci v Latinski Ameriki leta 1988

Vir: Genorio, 1991
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Karta 47: Imigracijske regije Slovencev v Latinski Ameriki

N
W

E
S

Slovenci v LA
nasel. podr. Slovencev
ostale regije

300 0 300600 Kilometers

Podlaga: ArcView
Vir: Vencelj, 2001
Avtor: Mirjana Oštir
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Karta 48: Naselitvena območja Kitajcev v Latinski Ameriki

N

Kitajci v LA
države im igr. Kitajcev
ostale države
0

W

E
S

1000 Kilom eters

Podlaga: ArcView
Vir: Kent, 2006
Avtor: Mirjana Oštir
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Karta 49: Velike etnične skupine v Afriki

N
W

E
S

Izvor sužnjev
bantu
hausa
muslimani
ostale države

0

3000 Kilometers

Podlaga: ArcView
Vir: Kent, 2006
Avtor: Mirjana Oštir
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Karta 50: Afriške etnične skupine v Braziliji v začetku 21. stol.

Etnične skupine - Afrika
bantu
hausa
hausa, m uslim ani
ostale regije
0

1000 Kilom eters

N
W

E
S

Podlaga: ArcView
Vir: Kent, 2006
Avtor: Mirjana Oštir
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Karta 51: Prevladujoče etnične skupine po državah leta 2005

N
W

E
S

Prevladujoče etn. skupine
Afričani
Azijci
Evropejci
Indijanci
mestici
mulati
ni podatka
0

1000 Kilometers

Podlaga: ArcView
Vir: CIA, The World..., 2006;
Natek, 2006
Avtor: Mirjana Oštir
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Karta 52: Migracijski saldo leta 2005
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Migracijski saldo:
-13 - -9
-8.99 - -5
-4.99 - -1
-0.99 - 0.01
0
0.01 - 0.99
1 - 4.99
5 - 9.99
10 - 18

0

2000 Kilom eters

Podlaga: ArcView
Vir: CIA, The World...,
2006
Avtor: Mirjana Oštir
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Karta 53: Glavni migracijski tokovi v začetku 21. stol.

Medregionalni tokovi
Tokovi znotraj
latinsko ameriških
držav
Migracijski tokovi v
destinacije izven
Latinske Amerike

Vir: Clawson, 2006, str. 369
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Karta 54: Prebivalci latinsko ameriškega porekla v ZDA po zveznih državah v zač. 21. stol.

Aljaska in Havaji

Delež
0,7 – 11
12 – 21
22 – 29
30 - 42

Vir: Kent, 2006, str. 381
Karta 55: Odseljevanje v Španijo leta 2001

Število emigrantov
leta 2001

Vir: Kent, 2006, str. 366
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11.4. JEZIKI LATINSKE AMERIKE
Jezikovna karta prikazuje razširjenost nekega jezikovnega pojava s katerekoli jezikovne
ravnine, ponavadi v eni sami besedi ali kvečjemu še v besedni zvezi. Z nje lahko razberemo,
kako je določen jezikovni pojav na Slovenskem razširjen in razporejen. Vsaki taki karti je
dodano še narisano gradivo, ki je zapisani v transkripciji. Dodan je še jezikovni komentar, da
jo lažje razumemo, pa tudi legenda.
Metodika kartografiranja: karte so lahko različne;
Lahko so:
1. napisane: te so najpreprostejše. Ob številki kraja so zapisani narečni odgovori.
2. znakovne: lahko so označeni razni likovni simboli, znaki, tudi različne barve
3. izoglosne: izoglosa je črta, ki zaznamuje kraje z istim jezikovnim pojavom. Glede na to,
kateri jezikovni ravni pripada, se delijo na izofone ( iste glasoslovne pojave zaznamujejo)
izomorfe (zaznamujejo oblikoslovne pojave) izolekse (povezujejo iste besedne pojave).
(Razvoj slovenskega..., 2005)
Tudi med jezikovnimi kartami je nekaj skeniranih, saj za samostojno risanje za vse nisem
dobila dovolj podatkov. Med jezikovne karte spadajo karte od št. 56 do 85.
Karta 56 prikazuje prevladujoče jezike v Latinski Ameriki sredi 20. stoletja.. Ker je prikaz
zvezen in ne po državah se dobro vidi, da državne meje niso popolnoma zamejile oz.
definirale jezikovnih območij.
Karta 57 prikazuje jezike Latinske Amerike v 80-tih letih 20. stoletja.
Karta 58 prikazuje uradne jezike Latinske Amerike leta 2004, karta 59 pa število govorcev
uradnega jezika leta 2004. Uradnih jezikov je le 7. Poleg Španskega, Portugalskega,
Angleškega, Francoskega in Nizozemskega sta še dva indijanska: kečua in ajmara (Peru in
Bolivija). Karta 59 pove kolikšen delež prebivalcev govori uradni jezik države. Najmanjši
delež je v Gvajanah in Surinamu, Belizeju in Haitiju, torej v državah, kjer ni uradni jezik
španski in kamor se ni priselilo veliko prebivalcev "matične" oz. kolonizatorske dežele.
Karta 60 prikazuje vse jezike po državah, karta 61 vse žive, karta 62 pa vse izumrle jezike oz.
koliko jezikov je v kaki državi že izumrlo.
Karte 63, 64, 65 in 66 prikazujejo indijanske jezike v Boliviji, Argentini in Čilu, Ekvadorju in
Mehiki leta 2005.
Karta 67 prikazuje indijansko populacijo (št. preb.) in glavne indijanske jezike v začetku 21.
stol. Največ govorcev ima jezik kečua, veliko pa tudi nahuatl, majevski jeziki, ajmara,…
Karta 68 prikazuje območja Mehike, kjer se je govoril jezik nahuatl v 70-tih letih 20. stol.
Karta 69 prikazuje območje aymara jezika, karta 70 pa območja aymara in kečua jezika v
Boliviji.
Karta 71 prikazuje območje majevskih jezikov.
Karta 72 prikazuje območje razširjenosti angleškega, karta 73 nemškega, karta 74 pa
italijanskega jezika.
Karta 75 prikazuje indijanske jezikovne skupine Severne in Srednje Amerike, karta 76 pa
Južne Amerike.
Karte 77, 78, 79 in 80 prikazujejo jezikovne družine karib, arawak, makročibča in tupigvarani.
Karta 81 prikazuje nekatere fonetične, karta 82 pa izbrane jezikovne pojave v španskem
jeziku Latinske Amerike.
Karta 83 prikazuje območja različnega spreganja glagola tener v Argentini.
Karta 84 prikazuje različne izraze za kmeta po špansko govorečih državah Latinske Amerike.
Iz karte izstopajo nekatere skupine držav, ki bi jih lahko združili v regije: huertero - Čile,
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Argentina, Peru; agregado - Kolumbija, Venezuela; bayunco - večina Medmorske Amerike;
cafetalista - Mehika in Kuba,…
Karta 85 pa prikazuje afro-hispanistične enklave v Latinski Ameriki. To so območja, kjer so
se ohranile nekatere afriške značilnosti v jeziku - besedišče, nekatere slovnične strukture…
Karta 56: Prevladujoči jeziki Latinske Amerike v prvi polovici 20. stoletja

Prevladujoči jeziki
indijanski
španski
portugalski
francoski
angleški
nizozemski
Vir: Herring, 1956, str. 737
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Karta 57: Jeziki Latinske Amerike v drugi polovici 20. stol.

Vir: Ingolič, 1990, str. 164
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Karta 58: Uradni jeziki držav Latinske Amerike leta 2005

N
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S

Uradni jeziki:
angleški
francoski
nizozemski
portugalski
španski
španski, kečua
španski, kečua, ajmara

0

3000 Kilometers

Podlaga: ArcView
Vir: Natek, 2006
Avtor: Mirjana Oštir
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Karta 59: Delež govorcev uradnega jezika po državah leta 2005

Delež govorcev
uradnega jezika:
0-5
6 - 40
41 - 55
56 - 70
71 - 85
86 - 95
96 - 100

N
W

2000

0

2000 Kilom eters

E
S

Podlaga: ArcView
Vir: Medmrežje 6
Avtor: Mirjana Oštir
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Karta 60: Število jezikov po državah v zač. 21. stol.
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Število jezikov:
1
2- 5
6 - 14
17 - 27
44 - 56
101 - 108
235 - 298

0

1000 Kilometers

Podlaga: ArcView
Vir: Gordon, 2005
Avtor: Mirjana Oštir
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Karta 61: Število živih jezikov po državah v zač. 21. stol.
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Število živih jezikov
1-4
5 - 10
14 - 17
20 - 25
36 - 54
80 - 93
188 - 291
0

1000 Kilometers

Podlaga: ArcView
Vir: Gordon, 2005
Avtor: Mirjana Oštir
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Karta 62: Število izumrlih jezikov po državah v zač. 21. stol.
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Število izumrlih jezikov
0
1
2
3
6
7
15
21
47

0

1000 Kilometers

Podlaga: ArcView
Vir: Gordon, 2005
Avtor: Mirjana Oštir
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Karta 63: Indijanski jeziki Bolivije k. 20. stol

BOLIVIJA
Uradni jezik: španski
Jezikovne družine:

Črtkane črte označujejo prekrivanje jez. območij.
Številke v oklepaju (v seznamu) povedo kolikokrat se
jezik pojavi na karti (če več kot enkrat).

Vir: Gordon, 2005
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Karta 64: Indijanski jeziki Argentine in Čila k. 20. stol.

ARGENTINA
IN ČILE
Uradni jezik (v obeh
državah): španski
Jezikovne družine:

Črtkane črte označujejo
prekrivanje jez. območij.

Vir: Gordon, 2005
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Karta 65: Indijanski jeziki Ekvadorja k. 20. stol.

EKVADOR

Uradni jezik: španski

Jezikovne družine

Črtkane črte označujejo prekrivanje jez. območij.
Številke v oklepaju (v seznamu) povedo kolikokrat se
jezik pojavi na karti (če več kot enkrat).

Vir: Gordon, 2005
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Karta 66: Najbolj razširjeni jeziki Mehike k. 20. stol.
Indijan. jeziki Mehike, ki
imajo več kot 100.000 gov.
Chinanteco
Chol
Huasteco
Maya yucateco
Mazahua
Mazateco
Mixe
Mixteco
Nahuatl
Otomi
Purepecha
Totonaco
Tzeltal
Tzotzil
Zapoteco

Vir: Mapa de..., 2004
Karta 67: Indijanski jeziki v
zač 21. stol.

Število Indijancev v
mio:

Danes govorjeni
indijanski jeziki:

Vir: Kent, 2006, str. 17
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Karta 68: Jezik nahuatl v Mehiki

Območja,
se se
govori
jeziknahuatl
nahuatl
Področja,kjer
kjer
govori
nahuatl
ostale mehiške države

N
W

E

Podlaga: ArcView
Vir: Gordon, 2005
Avtor: Mirjana Oštir
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900

0
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Karta 69: Območje aymara jezika

Vir: Aymara language, 2007

145

Karta 70: Aymara in kečua jezik v Boliviji
AJMARA

KEČUA

KEČUA, AJMARA IN
DVOJEZIČNO

Delež govorcev po območjih
0 – 10
11 – 25
26 – 50
50,1 – 72
Ni podatka

Vir: Kent, 2006, str. 16

Karta 71: Majevski jeziki

Vir: Mayan languages, 2007
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Slika 4: Majevska jezikovna družina

Vir: Mayan languages, 2007
Karta 72: Razširjenost angleškega jezika

Vir: English language, 2007
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Karta 73: Razširjenost nemškega jezika

Vir: German language, 2007

Karta 74: Razširjenost italijanskega jezika

Vir: Italian language, 2007
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Karta 75: Indijanske jezikovne skupine Severne in Srednje Amerike

Vir: Lezama y Urrutia, 1979, str. 221
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Karta 76: Indijanski jeziki Južne Amerike

Indijanski jeziki, ki genetično še niso
klasificirani

Vir: Lezama y Urrutia, 1979, str. 226 - 227
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Jeziki, ki jih prikazuje karta 76
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Karta 77: Jezikovna družina karib

Območja jezikov
iz jezikovne
družine KARIB

Karta 78: Jezikovna družina arawak

Območja jezikov iz
jezikovne družine
ARAWAK

Vir: Lezama y Urrutia, 1979, str. 224
Vir: Lezama y Urrutia, 1979, str. 223
Karta 79: Jezikovna družina makročibča

Karta 80: Jezikovna družina tupi gvarani

Območja jezikov iz jezikovne družine MAKROČIBČA

Vir: Lezama y Urrutia, 1979, str. 222

Območja jezikov iz
jezikovne družine
TUPI GVARANI

Vir: Lezama y Urrutia, 1979, str. 225
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Karta 81: Nekateri fonetični pojavi v ameriški španščini

Razširjenost pojava yeisma in vosea v
Latinski Ameriki
Cona, kjer se ohranja
Cona, kjer se razlikuje /ž/ in /y/
Cona yeisma
Cona, kjer se uporablja tu in vos
Cona, kjer prevladuje voseo
Cona, kjer prevladuje tuteo

Vir: Zamora, 1989, str. 403
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Karta 82: Nekateri jezikovni pojavi ameriške španščine

Meja španskega jezika v Ameriki
Cona vosea
Cona tutea
Cona, kjer se enakovredno uporabljata tu in vos
Cona lateralnega l
Cona, kjer razlikujejo y od ž

Vir: Zamora, 1989, str. 403
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Karta 83: Argentina – spreganje glagola tener

Vir: Fernandez, 1993, str. 75
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Karta 84: Poimenovanje kmeta po špansko govorečih državah Latinske Amerike

N
W

E
S

Poimenov anje kmet a
agregado
bayunco
cafetalista
campusano
chacrero
huertero
lampero
montero
montubio
ranchero
ni podatka
drug jezik

0

1000 Kilometers

Podlaga: ArcView
Vir: Zamora, 1989
Avtor: Mirjana Oštir
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Karta 85: Afro-hispanistične enklave v Latinski Ameriki

Legenda:
Afro-hispanistične enklave

Vir: Lipski, 1994
Avtor: Mirjana Oštir
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