
POLSKA – AMERYKA ŁACIŃSKA   
 

116 Ameryka Łacińska, 2 (80) 2013, ss. 116-133 

Marta GUILLERMO-SAJDAK* 

JĘZYK HISZPA ŃSKI – JĘZYK ARGENTY ŃSKI – JĘZYK POLSKI . 
CHARAKTERYSTYKA J ĘZYKA POLONIJNEGO 

UŻYWANEGO  W ARGENTYNIE  
Spanish – Argentine Spanish – Polish. 

Characteristics of the Polish Language Used in Argentina  

Streszczenie 
Artykuł poświęcony jest charakterystyce języka 
hiszpańskiego argentyńskiego oraz jego wpły-
wowi na język polski używany przez Polonię ar-
gentyńską. Pod uwagę zostały wzięte takie zjawi-
ska językowe, jak: yeísmo, seso, voseo, loísmo, 
lunfardo, interferencja oraz socjolekt polsko-
argentyński. 

Summary 
The article is devoted to characteristics of the Argen-
tinian Spanish and his influence on Polish used by the 
Argentine Polish community abroad. Under the atten-
tion they will be been overcome such phenomena as 
the yeísmo, seso, voseo, loísmo, lunfardo, interference 
and the Polish-Argentine dialect. 
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Masowa emigracja polska do Argentyny: 1897-1950 

Drugim, po Brazylii, krajem Ameryki Południowej, w którym osiedliła się naj-
większa liczba polskich emigrantów jest Argentyna. Dzięki napływowi zagranicznego 
kapitału, nowej technologii oraz przede wszystkim za pośrednictwem imigrantów z Eu-
ropy, kraj ten stał się w pierwszej połowie XX wieku jednym z najbogatszych państw 
świata – głównie dzięki eksportowi zboża, mięsa i wełny. W latach 1857-1949 przybyło 
tu łącznie około siedem milionów Europejczyków1. Do Argentyny emigrowano licznie 
z dwóch powodów: z racji łatwości uzyskania darmowych biletów na statek (co wska-
zywało na determinację Argentyny w pozyskiwaniu europejskich emigrantów) oraz do-
stępności ziemi, szczególnie w północnej prowincji Misiones.  

Pierwszymi Polakami, którzy dotarli do Argentyny byli żołnierze kampanii na-
poleońskich. Przez XIX wiek przybywali tu ludzie wykształceni (kartografowie, nau-
czyciele, księża, lekarze, etnografowie, geolodzy), którzy brali udział w kształtowaniu 
się rzeczywistości kraju. Zorganizowany napływ imigrantów polskich, osiedlających się 
głównie w prowincji Misiones, rozpoczął się w 1897 roku. W tymże roku czternaście 

                     
* Marta Guillermo-Sajdak – doktorantka językoznawstwa Wydziału Polonistyki UJ. 
1 J. Mazurek, Kraj a emigracja. Ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego do krajów Ameryki 
Łacińskiej (do 1939 roku), Biblioteka Iberyjska, Warszawa 2006, s. 26. 
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polskich rodzin pochodzących z Galicji przybyło do portu w Buenos Aires, a następnie 
zostało odesłanych do Apóstoles w prowincji Misiones. Zasiedlili tym samym byłą mi-
sję jezuicką, opuszczoną przez Hiszpanów od 1768 roku. Byli to chłopi, którzy dostali 
przydziały ziemi od rządu argentyńskiego. Do dziś mieszkańców tego regionu nazywa 
się apóstolopolacos. W późniejszym czasie Polacy zasiedlili także inne tereny prowin-
cji: San José, Azara, Cerro Corá, Bonpland, Yerbal Viejo (dziś Oberá), Gobernator Ro-
ca i nieco później – Colonia Lanusse, Colonia Wanda czy Colonia Polana. 

Na początku XX wieku w prowincji Chubut w Patagonii, w miejscu zwanym 
Comodoro Rivadavia osiedliła się grupa polskich nafciarzy wraz z rodzinami. Byli to 
przede wszystkim inżynierowie, zatrudnieni przez firmę Yacimientos Petrolíferos Fisca-
les (YPF), zajmującą się wydobyciem ropy naftowej. Również na początku XX wieku 
grupa Polaków zamieszkała w Berisso (mieście usytuowanym w prowincji Buenos Ai-
res), znajdując zatrudnienie w przemyśle przetwórstwa mięsnego (chłodniczym). 

W okresie międzywojennym odnotowuje się kolejną falę polskiej emigracji 
chłopsko-robotniczej, której przedstawiciele rozpraszają się po całej Argentynie, zasie-
dlając Buenos Aires, Mendozę, nowe kolonie w Misiones, Córdobę, Neuquén, Tucumán 
oraz Rosario.  

Między rokiem 1946 a 1950 przybywają emigranci powojenni, w większości 
żołnierze oraz inteligencja wraz z rodzinami (mówi się o liczbie 13 tysięcy osób2), za-
mykając tym samym ostatnią polską falę imigracyjną do Argentyny. 

Dzisiaj mówimy o czterech pokoleniach Polonii argentyńskiej, która w większo-
ści jest hiszpańskojęzyczna. Język polski jest używany głównie przez przedstawicieli 
pierwszego oraz drugiego pokolenia, pełniąc rolę języka ojczystego lub drugiego. Na-
tomiast dla przedstawicieli trzeciego i czwartego pokolenia, język polski jest zwykle ję-
zykiem obcym, którego osoby te uczą się na różnego rodzaju kursach organizowanych 
przez Związki Polaków w Argentynie lub po prostu znają poprzez „osłuchanie się” z ję-
zykiem.  

Argentyńska odmiana języka hiszpańskiego: yeísmo, seseo, voseo oraz loísmo 

 Zanim przedstawimy specyfikę języka polskiego używanego przez Polonię ar-
gentyńską, warto odpowiedzieć na pytanie: z jaką odmianą języka hiszpańskiego spo-
tkali się polscy imigranci? Bardzo ważne będzie przeanalizowanie cech charaktery-
zujących język hiszpański w Argentynie, który przez samych Argentyńczyków bywa 
nazywany językiem argentyńskim. 

                     
2 T. M. Uzarowicz Inmigración polaca en la Argentina (1946-1950), wystąpienie w trakcie 
V Jornada de Historia de la Ciudad de Buenos Aires, [maszynopis], Buenos Aires 1988. 
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WYKRES 1. SUBREGIONALNE ODMIANY JĘZYKA ARGENTYŃSKIEGO 

 

hiszpański południowoamerykański 

 
 

hiszpański Cono Sur3 (Argentyna, Chile, Urugwaj i Paragwaj) 

 
 

hiszpański argentyński 

 
 

argentyński ríoplatense4 (prowincje Buenos 
Aires, Entre Ríos, Santa Fe) 

  
  

hiszpański porteño 
(Buenos Aires i Montevideo) 

 
 
 
 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Alvar M. (red.), Manual de dialectología hispánica: el 
español de América, ARIEL, Barcelona 1996. 
 

Należy przypomnieć, iż począwszy od „odkrycia Ameryki” przez Krzysztofa 
Kolumba, czyli od końca XV wieku, język hiszpański, w różnych odmianach, stop-
niowo stawał się językiem urzędowym podbijanych przez hiszpańskich kolonizatorów 
krajów od Meksyku, poprzez Karaiby, na Chile kończąc. Kontakt języka hiszpańskiego 
z językami rdzennych mieszkańców Ameryki Łacińskiej, doprowadził do powstania la-
tynoamerykańskiej odmiany języka hiszpańskiego, która w każdym z krajów jest nieco 
inna.  

                     
3 Cono Sur (czyli Południowy Stożek) – termin geopolityczny odnoszący się do najbardziej 
wysuniętych na południe krajów Ameryki Południowej, tworzących na mapie geometryczną 
formę stożka. W węższym znaczeniu Cono Sur to przede wszystkim Argentyna, Chile i Urugwaj. 
W szerszym natomiast obejmuje dodatkowo Paragwaj oraz trzy południowe stany Brazylii 
(Paraná, Río Grande do Sul oraz Santa Catarina). 
4 W Argentynie i Urugwaju, czyli krajach położonych na dwóch przeciwstawnych brzegach Río 
de la Plata mówi się o español ríoplatense lub castellano ríoplatense. Zasięg języka ríoplatense 
obejmuje niemal cały Urugwaj, a w Argentynie –  prowincje: Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe. 

lunfardo odmiana kulturalna 
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Odmiana argentyńska języka hiszpańskiego wykształciła pewne charakterys-
tyczne zmiany w systemie fonetycznym, gramatycznym oraz leksykalnym. W zależ-
ności od prowincji Argentyny, ale także ze względu na pochodzenie społeczne użyt-
kowników mówi się o hiszpańskim argentyńskim lub ríoplatense, ale także hiszpańskim 
porteño w odmianie kulturalnej oraz potocznej (lunfardo). Kolejne podgrupy języka ar-
gentyńskiego obrazuje wykres 1. 

Intonacja hiszpańskiego argentyńskiego jest bardziej „śpiewna” i przypomina ak-
cent włoski (najbliższy dialektowi neapolitańskiemu) z charakterystycznym wzrostem 
intonacji na początku wypowiedzi oraz mocnym spadkiem głosu na ostatnią sylabę 
(tzw. intonacja wznosząco-opadająca). Fakt ten tłumaczy się przewagą w społeczeń-
stwie argentyńskim włoskich emigrantów (45%) nad hiszpańskimi (33%)5. Hiszpańscy 
językoznawcy zaznaczają, że charakterystyczny „zaśpiew” argentyński może być wyni-
kiem wpływu dialektu galicyjskiego a także języka portugalskiego6.  

 Oprócz intonacji, najbardziej słyszalną dla rodowitego Hiszpana różnicą fone-
tyczną jest argentyńska wymowa głosek (ll) oraz (y). W Hiszpanii może być to spółgło-
ska lateralna boczna, w transkrypcji fonetycznej zapisywana jako /ʎ/. Taka wymowa 
staje się jednak coraz rzadsza i zastępuje ją w większości hiszpańskich dialektów środ-
kowo-szczelinowe /ʝ/. (Y) ma różne realizacje, prezentując szereg wariantów zarówno 
fakultatywnych, terytorialnych, indywidualnych, jak i kombinatorycznych pozycyjnych. 
W międzynarodowym alfabecie fonetycznym najczęściej zapisywana jest jako /Ɉ/. Dla 
polskiego słuchu fonematycznego zarówno hiszpańskie /ʎ/, jak i /ʝ/ czy /Ɉ/, zbliżone jest 
do polskiego /j/. W wielu odmianach języka hiszpańskiego latynoamerykańskiego opo-
zycja dwóch fonemów palatalnych uległa defonologizacji, tzn. występuje tylko jeden 
fonem o różniących się, w zależności od regionu, realizacjach. Tak jest również w Ar-
gentynie i sąsiednim Urugwaju, gdzie realizacja obu głosek odbywa się przy pomocy 
dźwięcznego fonemu /ʒ/, /ʑ / rzadziej /ʃ/ (realizacja bezdźwięczna uważana jest socjo-
lingwistycznie za mniej właściwą). Stąd np. czasownik zadzwonić [hiszp. llamar] po 
hiszpańsku brzmi jak [ʎamar] / [ʝamar], a po argentyńsku [ʒamar] / [ʑamar]~[ʃamar]. 
Z kolei zaimek osobowy ja [hiszp. yo] w Hiszpanii zostanie wymówiony jako [Ɉo], 
a w Argentynie jako [ʒo] / [ʑo]~[ʃo]. Zjawisko to językoznawcy nazywają yeísmem7. 

 W hiszpańskim latynoamerykańskim nie występuje charakterystyczne „seplenie-
nie” przy wymowie głosek (c) oraz (z). W miejsce hiszpańskiego /ɵ/ występuje /s/, stąd 
słowo czereśnia [cereza] w Hiszpanii brzmiące [ɵereɵa], w Argentynie i pozostałych 

                     
5 A. Sarramone Los abuelos inmigrantes: historia y sociología de la inmigración argentina, 
Buenos Aires 1999, ss. 12-13. 
6 M. Alvar (red.), Manual de dialectología hispánica: el español de América, Barcelona 1996, 
ss. 21-26. 
7 Ibidem, s. 26. 
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krajach Ameryki Łacińskiej zostanie wypowiedziane jako [seresa]. Zjawisko to nosi na-
zwę seseo. 

 Pod względem gramatyczno-socjolingwistycznym najwidoczniejszą cechą cha-
rakteryzującą hiszpański argentyński jest zjawisko nazywane voseo8, które polega na 
użyciu w miejscu standardowego zaimka drugiej osoby liczny pojedynczej ty [hiszp. tú] 
archaicznego odpowiednika wy [hiszp. arg. vos], przywiezionego przez hiszpańskich 
kolonizatorów. Obie formy stosowane są naprzemiennie zarówno w mowie, jak i w piś-
mie, przy czym vos stosowane jest częściej. Podobnie jest w liczbie mnogiej – standar-
dowy zaimek drugiej osoby wy [hiszp. vosotros] w latynoamerykańskiej odmianie hisz-
pańskiego praktycznie nie występuje, gdyż funkcjonalnie jest zastępowany trzecią oso-
bą liczby mnogiej państwo [hiszp., lat. ustedes]9. W liczbie pojedynczej voseo implikuje 
wprowadzenie specjalnej koniugacji dla zaimka w drugiej osobie. Czasami polega ona 
na zmianie w obrębie akcentu, ale występują także nowe formy. Poniżej przykładowa 
odmiana kilku czasowników: 

TABELA 1. PRZYKŁADOWA ODMIANA HISZPA ŃSKICH CZASOWNIKÓW Z VOSEO 

Bezokolicznik Tłumaczenie 
Hiszpański 
standardowy 

Voseo 

cantar śpiewać tú cantas vos cantás 

correr biegać tú corres vos corrés 

partir wychodzić, wyjeżdżać tú partes  vos partís 

decir mówić tú dices vos decís 

ser być tú eres vos sos 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Voseo  występuje także w trybie rozkazującym i tworzy się go regularnie przez 
odjęcie spółgłoski -r z bezokolicznika oraz dodanie akcentu nad ostatnią samogłoską, 
otrzymując końcówki: -á, -é, -í. Kilka przykładów w tabeli 2. 

Warto dodać, iż w języku argentyńskim mówionym praktycznie nie występuje 
zwrot grzecznościowy pan, pani [hiszp. usted]. Rozmówcy, nawet w sytuacji oficjalnej, 
zwracają się do siebie poprzez vos, rzadziej tú. Kolejną cechą charakteryzującą hiszpań-

                     
8 Należy podkreślić, że zjawisko voseo występuje w różnych odmianach także w Urugwaju, 
Paragwaju, części Boliwii, w wenezuelskim stanie Zulia, w kolumbijskiej Antioquii oraz całej 
Ameryce Środkowej.  
9 Zastępowanie w liczbie mnogiej vosotros przez ustedes jest cechą charakteryzującą wszystkie 
odmiany języka hiszpańskiego latynoamerykańskiego. 
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ski argentyński jest rzadkie użycie czasu przeszłego złożonego (pretérito perfecto com-
puesto), który zastępowany jest czasem przeszłym prostym (pretérito perfecto simple 
zwanym także indefinido). I tak czasownik dokonany zjadłem w standardowym hisz-
pańskim to: yo he comido, natomiast Argentyńczyk powie: yo comí. 

TABELA 2.  PRZYKŁADOWA ODMIANA TRYBU ROZKAZUJ ĄCEGO Z VOSEO 

Bezokolicznik Tłumaczenie 
Hiszpański 
standardowy 

Voseo 

amar kochać (tú) ama (vos) amá 

cantar śpiewać (tú) canta (vos) cantá 

comer jeść (tú) come (vos) comí 

hacer robić (tú) haz (vos) hacé 

pedir zamawiać; prosić (tú) pide (vos) pedí 

decir mówić (tú) di (vos) decí 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 W Argentynie często występuje zjawisko zwane loísmo. Zaimki lo i los, które 
w oficjalnym języku hiszpańskim funkcjonują jako dopełnienie bliższe rodzaju męskie-
go (np. Lo conoces al Pedro? Si, lo conozco – Znasz Piotra? Tak, znam go), w hiszpań-
skim argentyńskim przechodzą do użycia jako dopełnienie dalsze tego samego rodzaju. 
Np. w Argentynie usłyszymy takie oto zdanie: Lo trajo unos juguetes al niño, które 
można przetłumaczyć: „Przyniósł dziecku kilka zabawek”. W miejsce lo w hiszpańskim 
standardowym powinien pojawić się zaimek le.  

 Argentyńczycy używają w języku potocznym przedrostka re-, ułatwiając tym 
samym stopniowanie przymiotnika, zamiast muy bueno powiedzą rebueno, w miejscu 
muy lindo – użyją relindo. Co ciekawe przedrostek re- dodają także do rzeczowników 
i w ten sposób otrzymujemy słowo: reamigo na określenie prawdziwego przyjaciela lub 
do czasowników: te requiero (bardzo cię lubię). 

 Często słyszy się także pytanie retoryczne ¡¿viste?! [widzisz?], używane pod ko-
niec wypowiedzi, podobne znaczeniowo do polskiego prawda?, a także ¡¿mirá, vos?! 
[popatrz] Zwykle nadawca komunikatu używa figur retorycznych w celu podtrzymania 
kontaktu. Jeszcze jedną cechą charakterystyczną dla latynoamerykańskiej odmiany ję-
zyka hiszpańskiego jest bardzo częste użycie zdrobnień. W Argentynie słyszy się: aho-
rita [od ahora – teraz/w tym momencie], horita [od hora – godzina], chiquitito;-a [od 
chiquito;-a – malutki/malutka], todito [od todo – wszystko]. 
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Wpływ lunfardo na słownictwo języka argentyńskiego 

 Lunfardo jest to żargon powstały u wybrzeży Río de la Platy, w dwóch sąsied-
nich miastach portowych, argentyńskim Buenos Aires i urugwajskim Montevideo, na-
zywany także „językiem porteños” 10. Wśród imigrantów, przybywających masowo od 
drugiej połowy XIX wieku, nie brakowało przestępców z różnych stron świata. Wpro-
wadzali oni własne słownictwo do zastanej odmiany języka hiszpańskiego, tworząc żar-
gon najniższych warstw społecznych. Lunfardo tworzą słowa hiszpańskie (w zmienio-
nym kontekście), włoskie, francuskie, angielskie, jidysz, a także keczua oraz guaraní (to 
języki używane przez autochtonicznych mieszkańców Argentyny), a także wyrażenia 
z języków afrykańskich (przywiezionych przez niewolników). W lunfardo stosuje się 
często grę językową, polegającą na przestawieniu sylab i tak otrzymujemy: gotan na 
określenie tanga, feca con chele na café con leche, czy colo ze słowa loco.  

Słowo lunfardo znaczy tyle, co „przestępca, bandyta” i pochodzi od słowa lum-
bardi, używanego w północnej części Włoch (w Lombardii) na określenie kryminali-
stów.  

 W 1943 roku w Argentynie miał miejsce zamach stanu. Jego konsekwencją było 
m.in. ocenzurowanie języka Argentyńczyków. Rząd wojskowych wydał dekret nakazu-
jący:  

(...) cuidarse con toda escrupulosidad una absoluta corrección en el empleo del idioma 
castellano, evitando toda palabra del „argot” o bajo fondo y los modismos que los desvir-
túan y son tan comunes en el decir corriente, como „salí”, „andá”, etc.11. 

 Do początku lat pięćdziesiątych, czyli do rządów Juana Peróna, lunfardo było 
oficjalnie zakazane w użyciu publicznym12. Jak wspomina Oscar Conde, autor książki 
Lunfardo. Un estudio sobre el habla popular de los argentinos, nawet autorzy tekstów 
piosenek byli zmuszeni zmienić tytuły swych utworów i tak: tango La casita de mis vie-
jos ocenzurowano na La casita de mis padres, a inne popularne tango Seguime si podés 
zamieniono na poprawne: Sígueme si puedes13. Zakaz używania socjolektu, spowodo-

                     
10 Tak popularnie nazywa się mieszkańców Buenos Aires oraz Montevideo. Por. A. Dellapiane, 
El idioma del delito y diccionario lunfardo, Buenos Aires 1967, s. 6. 
11 „Należy używać języka kastylijskiego ze skrupulatnością i absolutną poprawnością, 
pozbywając się rozprzestrzeniających się słów żargonowych oraz pochodzących z tzw. 
„półświatka”, a także popularnych form takich jak salí oraz andá etc.” (Słowem wyjaśnienia: w 
potocznym lunfardo salí [wyjdź] w standardowym hiszpańskim zabrzmi: sal, natomiast andá 
[idź] w standardowym hiszpańskim to ve). Cyt za: O. Conde Lunfardo. Un estudio sobre el habla 
popular de los argentinos, tłumaczenie własne, Taurus, Buenos Aires 2011, s. 402. 
12 J. Gobello Vieja y Nueva Lunfardía, Buenos Aires 1964, ss. 14-15 oraz J. Gobello, Nuevo 
dicccionario lunfardo, Corregidor, Buenos Aires 1999.  
13 O. Conde, op. cit., s. 139. 
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wał efekt dokładnie odwrotny i lunfardo bardzo szybko rozpowszechniło się w całej 
Argentynie, gdyż zostało wprowadzone do słów tanga, a stamtąd w niedługim czasie 
znalazło swe miejsce w języku codziennego użytku. Od lat sześćdziesiątych lunfardo 
stanowiło mocny akcent tekstów piosenek rockowych i ze sceny trafiało prosto do języ-
ka młodzieży, stając się przejawem wyzwolenia oraz buntu.  

 W 1962 roku powstała w Buenos Aires Academia Porteña del Lunfardo, której 
prezesem jest, do dnia dzisiejszego, jeden z jej założycieli José Gobello14. Zadaniem 
Akademii jest prowadzenie badań poświęconych językowi potocznemu oraz pielęgnacja 
lunfardo m.in. poprzez tworzenie słownika, który w 2011 roku liczył 12 500 słów 
i zwrotów.  

 Pod względem językoznawczym lunfardo tworzą przede wszystkim rzeczowni-
ki, przymiotniki oraz czasowniki, które dopasowują się do gramatyki języka hiszpań-
skiego. Co ciekawe wszystkie czasowniki w lunfardo są zakończone na -ar, tak więc 
odmieniają się tak samo, jak czasowniki tej koniugacji, np. morfar (lunf. jeść) odmienia 
się: morfo, morfas, morfa (trzecia osoba liczby pojedynczej rzadko używana), morfa-
mos15, morfan.  

 Oto prezentacja najpopularniejszych w Argentynie słów i zwrotów wywodzą-
cych się z lunfardo16: 

˗ abrocharse – wziąć ślub (od hiszpańskiego czasownika abrochar – 
zapiąć guzik); 

˗ bacán – przymiotnik pochodzenia włoskiego (wł. baccano – bogaty 
człowieka; szef) w lunfardo określenie konkubenta; 

˗ bichicome – bezdomny; 
˗ boliche – bar, knajpa; 
˗ budín – piękna kobieta; 
˗ cana – słowo pochodzenia francuskiego (fr. canne – pałka używana przez 

policjantów) oznaczające więzienie; 
˗ ¡che!17 – jako odpowiednik polskiego ej!, używany w celu zwrócenia 

uwagi rozmówcy; bardzo popularne jest w Argentynie przywitanie się 
znajomych:¡che! boludo, które dosłownie należy tłumaczyć jako: „Ej, 
frajerze, debilu!”;  

˗ chirola – bilon; 

                     
14 Akademia posiada swoją stronę internetową: http://www.todotango.com/alunfardo/historia.asp. 
15 Druga osoba liczby mnogiej w języku argentyńskim nie jest używana. 
16 Przykłady podaję za XXII edycją Diccionaro de la Real Academia Español, dostępnego 
w wersji elektronicznej pod adresem: http://buscon.rae.es/draeI/. 
17 Słynny rewolucjonista argentyński Ernesto Guevara był nazywany przez swych kubańskich 
współpracowników „Che”, gdyż zwracał się do nich za pomocą tego wołacza. 
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˗ china – kobieta, najczęściej indiańskiego pochodzenia. Tak się określa 
towarzyszkę życia gaucha. China i gaucho są bohaterami wielu argen-
tyńskich piosenek ludowych; 

˗ cocinar – zabijać, mordować (w hiszpańskim standardowym oznacza 
„gotować”); 

˗ cocó – kokaina; 
˗ chupar – pić alkohol; 
˗ espiche – dyskurs, mowa (z angielskiego speech); 
˗ embole – problem, zmartwienie; 
˗ fideos – włosy (w hiszpańskim standardowym określenie makaronu); 
˗ garufa – spontaniczna impreza; 
˗ gotán – słowo powstałe z przestawienia sylab, oznaczające tango; 

podobnie jak mionca (hiszp. camión – ciężarówka), lompa (hiszp. Panta-
lón – spodnie);  

– colo (hiszp. lóco – szalony, wariat), cheno (hiszp. noche – noc), zabeca 
(hiszp. cabeza – głowa) lub un feca con chele (hiszp. un café con leche – 
kawa z mlekiem); 

˗ jailaife – słowo pochodzenia angielskiego używane jako określenie 
dostatniego i wygodnego życia;  

˗ laburar – czasownik pochodzenia włoskiego (wł. lavorare – pracować) 
w lunfardo oznacza pracować; 

˗ laburo – praca; 
˗ ladrón – przestępca; 
˗ manyar – jeść ( od włoskiego mangiare); 
˗ marciano – głupiec, idiota; 
˗ matina – poranek, słowo pochodzenia włoskiego(wł. Mattina); 
˗ milanesa – kłamstwo (w hiszpańskim standardowym, pisane wielką 

literą: „mieszkanka Milanu” lub potocznie „kotlet panierowany”); 
˗ milonga – wieczorek taneczny; 
˗ mina – kobieta;  
˗ morfar –czasownik pochodzenia włoskiego (wł. morfa – usta) w lunfardo 

oznacza jeść; 
˗ muy de la banana – coś radosnego, wywołującego uśmiech; 
˗ pucho – słowo pochodzenia keczua (kecz. puchu - nadmiar) używane na 

określenie niedopałka papierosa lub resztek jedzenia; 
˗ tango – słowo pochodzenia keczua (kecz. tanpu – spotkanie); niektórzy 

językoznawcy twierdzą, że jest to słowo pochodzenia afrykańskiego, 
używane na określenie „tańca przy akompaniamencie bębnów”; 

˗ tamango – słowo pochodzenia portugalskiego (port. tamanco – buty) 
oznaczające obuwie. 
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 Lunfardo jest dzisiaj częścią składową potocznego języka argentyńskiego, stąd 
sami użytkownicy nazywają to zjawisko argentinismo, które można tłumaczyć na język 
polski jako argentynizm. Argentynizmów używali i używają zarówno zwykli ludzie, ale 
także intelektualiści, pisarze (m.in. Jorge Borges czy Julio Cotrázar), dziennikarze, poli-
tycy. W dyskursie publicznym tych ostatnich lunfardo może razić opinię publiczną. 

Czy w lunfardo można mówić o Polonii argentyńskiej? 

Wielką dyskusję wśród reprezentantów Polonii argentyńskiej wywołały słowa 
ministra handlu wewnętrznego Guillermo Moreny, który w marcu 2012 roku, w odpo-
wiedzi na próby negocjacji cen yerby mate przez jej plantatorów z Misiones powiedział: 
Estoy cansado de los polacos pelotudos del interior que vienen a Buenos Aires a hacer 
reclamos. El precio lo defino yo y al que  no le gusta que se ponga en cuatro18. 

 Cena yerby jest regulowana przez argentyński rząd. Plantatorzy tego ostrokrze-
wu, w większości polskiego pochodzenia, domagają się podwyżki, gdyż w obecnej 
chwili cena kilograma odpowiada 20 centom amerykańskim i wkrótce może doprowa-
dzić rolników do bankructwa. Minister Moreno użył przymiotnika pelotudo, które po-
chodzi z lunfardo i w najłagodniejszym tłumaczeniu oznacza głupka. W języku potocz-
nym, w rozmowie dwóch znajomych osób, przymiotnik ten pojawia się dosyć często 
i nikogo nie obraża. Natomiast gdy pojawia się on w wypowiedzi polityka w odniesie-
niu do konkretnej grupy społecznej, słowo to może bulwersować.  

 Wypowiedź ministra wywołała żywą dyskusję wśród urażonej nią społeczności 
polonijnej. Ambasador Polski w Buenos Aires, Jacek Bazański napisał do ministra Mo-
reny list, żądając słów wyjaśnienia i przede wszystkim przeprosin. Dyskusja pomiędzy 
ministrem, Polonią argentyńską oraz Ambasadą RP, sprowokowana użyciem inwekty-
wy wywodzącej się z lunfardo, trwa nadal. Federación Agraria de Misiones (FAM) wy-
toczyła Morenie proces, oskarżając go o ksenofobię i żądając natychmiastowej dymisji. 
Syn Polaków Raúl Kosinski – sekretarz FAM, w wywiadzie dla radia Mitre, wypowie-
dział takie oto zdanie: 

W regionie Misiones słowem „polacos” określa się potocznie wszystkich jego mieszkań-
ców o jasnych włosach. Są to potomkowie zarówno Polaków, jak i Ukraińców, Rosjan, 

                     
18 Słowa ministra wypowiedziane na spotkaniu z reprezentantami Związku Rolniczego z Misiones 
w połowie marca 2012, zostały przytoczone przez gazetę „Clarin” http://www.clarin.com/socie-
dad/pelotudos-Guillermo-Moreno_0_671932908.html. Bulwersującą Polonię wypowiedź 
argentyńskiego ministra należy tłumaczyć w następujący sposób: „Mam dosyć tych polskich 
głupków z prowincji, którzy przyjeżdżają do Buenos Aires ze swymi roszczeniami. To ja ustalam 
ceny, a jak się to komuś nie podoba, to może sobie wypiąć tyłek”. 26 marca Ambasada Polski 
w Buenos Aires wysłała ministrowi Moreno list z odpowiedzią na jego gorzkie słowa: 
http://www.tierralatina.pl/2012/03/glupi-polacy-yerba-list-ambasadora-rp/. 
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a także Niemców. Guillermo Morena wypowiedział się w nieodpowiedni sposób o Pola-
kach i tym samym uraził nasze uczucia. Jako reprezentant Polonii argentyńskiej, a także 
przedstawiciel producentów yerby, będę bronił dobrego imienia moich współtowarzyszy, 
wytaczając proces ministrowi19. 

Słowa ministra wywołały wielką dyskusję społeczną na forum internetu. Wielu 
Argentyńczyków niepolskiego pochodzenia, broniąc dobrego imienia miejscowej Polo-
nii, stanowiącej integralną część współczesnego społeczeństwa argentyńskiego, wypo-
wiedziało słowa oburzenia pod adresem Moreny i jego agresywnej wypowiedzi20. Na 
portalu społecznościowym Facebook, zawiązała się otwarta grupa dyskusyjna pod na-
zwą: Solidaridad con los colonos yerbateros polacos, zrzeszająca w chwili obecnej21 
ponad 1200 członków, zarówno reprezentantów Polonii, jak i solidaryzujących się 
z nimi Argentyńczyków. 

 Lunfardo jest przykładem tego, że język jest strukturą żywą i ewoluującą. Wybór 
jego użycia podkreśla odrębność i indywidualizm Argentyńczyków, którzy oprócz ofi-
cjalnego castellano używają także popularnego porteño. Po przywołaniu słów ministra, 
nasuwa się pytanie do socjolingwistów, a mianowicie, w którym miejscu w obecnym 
języku argentyńskim przebiega granica pomiędzy językiem oficjalnym a nieoficjalnym?  

„Wyrzu ć tę bolsę z zierbą do basury!”. 
Charakterystyka socjolektu polsko-argentyńskiego 

Zacytowałam powyżej fragment wypowiedzi przedstawicielki drugiego pokole-
nia, zwracającej się w mojej obecności do swojego dorosłego syna, z prośbą o wynie-
sienie na śmietnik plastikowej torby wypełnionej fusami zużytej herbaty yerba mate. 
Syn natychmiast wykonał polecenie, a ja musiałam przez chwilę zastanowić się nad 
znaczeniem komunikatu. Analizując pojedyncze słowa, takie jak: yerba mate (przez 
zjawisko fonetyczne zwane yeísmem w Argentynie zabrzmi jako [ʒ]/[ʑ] lub [ʃ], bolsa 
(w tym znaczeniu torebka foliowa, siatka) oraz basura (kontener na śmieci/ śmietnik), 
zrozumiałam intencję wypowiedzi. 
                     
19 Pełny wywiad dostępny w języku hiszpańskim na: http://www.youtube.com/watch?v-
=RU8bddJBxOs. Powyżej przywołuję cytat we własnym tłumaczeniu. 
20 Wypowiedzi oburzonych Argentyńczyków można znaleźć na następujących forach interneto-
wych: Moreno casi provocó un conflicto con Polonia, http://www.lanacion.com.ar/1459918-
moreno-casi-provoco-un-conflicto-con-polonia; Polonia está dolida por una frase de Moreno, 
http://www.larazon.com.ar/economia/Polonia-dolida-frase-Moreno_0_335700020.html; Moreno 
y una pelea a los gritos, detrás de la crisis de la yerba,http://www.lapoliticaonline.com/no-
ticias/val/80906/una-pelea-a-los-gritos-con-moreno-detras-de-la-crisis-de-la-yerba.html; Respues-
ta a Moreno de yerbateros misioneros, http://www.taringa.net/posts/noticias/14363698/Res-
puesta-a-Moreno-de-Yerbateros-misioneros.html. 
21 W październiku 2012 r. 



Język hiszpański – język argentyński… POLSKA – AMERYKA ŁACIŃSKA  
 

Ameryka Łacińska, 2 (80) 2013, ss. 116-133 127  

 Wskazany przykład adaptacji gramatycznej argentyńskiej odmiany języka hisz-
pańskiego do polskiego systemu fonetycznego oraz fleksyjnego jest interferencją, przez 
którą rozumiem: 

(…) przypadek, w którym osoba dwujęzyczna używa w języku docelowym A, składnika 
fonetycznego, morfologicznego, składniowego, leksykalnego lub semantycznego charak-
terystycznego dla języka źródłowego B. Interferencja jest zjawiskiem indywidualnym 
i niezamierzonym. W momencie utrwalenia i powtarzania interferencji przez społeczność 
mówiącą danym językiem, przeobraża się ona w zapożyczenie lub kalkę językową22. 

Język polski przenosił się do Argentyny sukcesywnie wraz z trzema głównymi 
falami emigracyjnymi: 1) 1897-1918; 2) 1918-1939 oraz 3) 1939-1950 i przeszedł nieu-
niknione zmiany pod wpływem języka hiszpańskiego. Wpływ języka hiszpańskiego li-
terackiego, ale także potocznych argentynizmów, uwidacznia się na poziomie fonetycz-
nym, gramatycznym oraz leksykalnym socjolektu Polonii argentyńskiej. Niektóre inter-
ferencje są używane przez wszystkie cztery pokolenia (pełniąc dziś funkcję zapoży-
czeń), inne natomiast mają charakter indywidualny a czasem okazjonalny. Słowa hisz-
pańskie niezasymilowane występują w mowie wszystkich czterech pokoleń Polonii ar-
gentyńskiej (przez przedstawicieli pierwszego pokolenia są zwykle wypowiadane z pol-
ską intonacją). W trakcie wywiadów oraz obserwacji uczestniczącej zanotowałam wiele 
przykładów świadomych i nieświadomych cytatów językowych. Oto niektóre z nich23: 

1) Cytaty: 

a) nazwy własne:  
˗ jesteśmy z Archentina / żyjemy w Archentina (hiszp. Argentina);  
˗ widziałam los Andes; 
˗ urodziłem się w Patagonia; 
˗ mieszkam w Wanda; 
˗ studiuję w Kordoba (hiszp. Córdoba) 
˗ zapraszam do Mendoza; 
˗ w Wincentowo była polska kaplica; 
˗ rozmawiałem z Helena; 
˗ często piszę do Kazimierz Dubiej. 

 
b) przywitania i pożegnania, z charakterystyczną w Argentynie bezpośredniością:  

˗ cześć, komo te wa? (hiszp. ¿cómo te va? -jak leci?); 
˗ dzień dobry, ola! (hiszp. ¡hola! – cześć); 
˗ ciau, ciau, pa, pa (hiszp. ciao – cześć na pożegnanie); 

                     
22 J. Dubois i inni (red.), „Interférence”, w: Grand dictionnaire de linguistique et des sciences du 
langage, Larousse, Paris 2008, ss. 252-253. 
23 Wybrałam zasadę cytowania według ortografii polskiej. 



POLSKA – AMERYKA ŁACIŃSKA Marta Guillermo-Sajdak  
 

128 Ameryka Łacińska, 2 (80) 2013, ss. 116-133 

˗ buzi besos (hiszp. besos – całusy); 
˗ asta zobaczenia (hiszp. hasta – do; najczęściej hasta luego/ hasta la vista 

– na razie/do zobaczenia);  
˗ do maniana (hiszp. mañana – jutro); 
˗ do zobaczenia, ziamame, pamiętaj (hiszp. llamar a alguien – zadzwonić 

do kogoś, llamame – tryb rozkazujący, zadzwoń do mnie); 
˗ spotkamy się za un rato (hiszp. un rato – chwila/moment); 
˗ w kontakcie telefonicznym: ola, słucham (hiszp. ¡hola! – cześć). 

 
c) podziękowania:  

˗ bardzo grasjas (hiszp. gracias – dziękuję); 
˗ nie ma za co, de nada (hiszp. de nada – nie ma za co); 
˗ dziękuję ci muczo (hiszp. mucho – dużo). 

 
d) wtrącenia: 

˗ si / no (hiszp. si – tak; no – nie); 
˗ i bueno es asi (hiszp. y bueno es asi – tak to już jest); 
˗ ke acer? (hiszp.¿qué hacer? – co zrobić?); 
˗ es desir (hiszp. es decir – to znaczy); 
˗ wiste? (hiszp.¿viste? – widzisz/rozumiesz?); 
˗ klaro (hiszp. claro – zrozumiałe/jasne); 
˗ komo desir? (hiszp.¿cómo decir? – jak to powiedzieć?); 
˗ ke te woj a desir? (hiszp. ¿qué te voy a decir? – co ci chcę powiedzieć?). 
 

e) wykrzyknienia z użyciem ¡qué! (hiszp. wykrzyknienie tłumaczone jako „ależ!”):   
˗ ke kanapki! / ke brzydka pogoda! / ke bałagan! / ke pyszne!. 

 
f) cytaty z języka hiszpańskiego: 

˗ todo było opłacone (hiszp. todo – wszystko); 
˗ byłam w almacen (hiszp. almacén – sklep); 
˗ to jest znany periodista (hiszp. periodista – dziennikarz); 
˗ polska kuchnia ma więcej krema (hiszp. crema – śmietana); 
˗ mój mąż nie pije servesa (hiszp. cerveza – piwo);  
˗ ona jest bardzo famosa (hiszp. famosa – znana); 
˗ całe barjo nas znało (hiszp. barrio – dzielnica); 
˗ nienawidzę moskitos (hiszp. mosquitos – komary); 
˗ to był wysiłek partikular (hiszp. particular – szczególny / wyjątkowy);  
˗ nie umiałam jeździć na cabażo (hiszp. caballo – koń); 
˗ idę do sukursal mojego banku (hiszp. sucursal – oddział); 
˗ tu się nie daje propinas (hiszp. propinas – napiwek); 
˗ patron był Polakiem (hiszp. patrón – szef/właściciel). 
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g) cytaty z hiszpańskiego latynoamerykańskiego: 
˗ nie lubię jeździć bondi (hiszp. arg. bondi/colectivo – autobus); 
˗ daj mi twój selular (hiszp. arg. celular – telefon komórkowy); 
˗ chleb mam we frizer (hiszp. arg. freezer – zamrażalnik); 
˗ zobacz w eladera (hiszp. arg. heladera – lodówka); 
˗ nie mam parlantes (hiszp. arg. parlantes– głośniki); 
˗ mój syn kocha pelota (hiszp. arg – pelota – piłka nożna); 
˗ rodzice kupili taka czakra (hiszp. arg. chacra – gospodarstwo rolne); 
˗ zrobimy parliża (hiszp. arg. parrilla – słynny argentyński grill); 
˗ to jest ciasto z frutiża (hiszp. arg. frutilla  – truskawka); 
˗ oni mają piękny dom z pileta (hiszp. arg. pileta – basen); 
˗ musisz iść mniej więcej una kuadra (hiszp. arg. cuadra – odległość 

100 m); 
˗ mój escribano (hiszp. arg. escribano – notariusz); 
˗ nie mam fosforos (hiszp. arg. fósforos – zapałki); 
˗ tutaj żyje dużo gażegos (hiszp. arg. gallegos – Hiszpanie). 
 

 Charakterystyczne dla socjolektu polsko-argentyńskiego są adaptacje słowotwór-
cze, tworzące następujące formy adaptowane: 

2) formy rzeczownikowe: 

a) leksem hiszpański – polska końcówka  
˗ abrasy – r.m., l. mn. (hiszp. abrazos r.m., l. mn. – uściski): Abrasy dla 

męża; 
˗ abuelunia – r.ż. (hiszp. abuela – babcia): Moja abuelunia była z Polski; 
˗ alfahorek – r.m. (hiszp. arg. alfajor r. m. - specjalność argentyńska, dwa 

złożone biszkopty przełożone dulce de leche, czyli konfiturą z mleka): 
Mam dwa alfahorki, chcesz spróbować?; 

˗ banderka – r.ż. (hiszp. bandera r. ż. – flaga): Chodzimy dumni z polskimi 
banderkami; 

˗ besosy – r.m., l.mn. (hiszp. besos r.m., l. mn. – ucałowania); 
˗ bizieterka r.ż. (hiszp. billetero r.m. – portfel): Nigdy nie mogę znaleźć 

mojej bizieterki; 
˗ inchenier – r.m. (hiszp. ingeniero r.m. – inżynier): Mój ojciec był inche-

nierem; 
˗ zierbata – r.ż. (hiszp. arg. yerba r.ż. – liście ostrokrzewu zwanego mate): 

My pijemy dużo zierbaty; 
˗ kansjonka – r.ż. (hiszp. canción r.ż. – piosenka): Uwielbiam polskie 

kansjonki; 
˗ kontestadorka – r.ż. (hiszp. contestador r.m. – automatyczna sekretarka): 

Nagraj się na kontestadorkę; 
˗ tijusia  – r.ż. (hiszp. tía r.ż. – ciocia): To jest moja kochana tijusia. 
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b) leksem polski – hiszpańska końcówka: 
˗ babcias, pierogis, gołąbkis, kanapkis, zupas, buzis, krowas (tworzenie 

liczby mnogiej przez dodanie hiszpańskiej końcówki -s): Polskie babcias 
chodzą do kościoła/Zawsze w święta jemy pierogis/ Czasem robię gołąb-
kis/ Moja mama robi świetne kanapkis/ Potrafię zrobić niektóre zupas/Do 
zobaczenia, buzis/Wszędzie widzisz krowas; 

˗ babcita (zdrobnienie przez dodanie końcówki żeńskiej -ita, na wzór abue-
lita – babunia); 

˗ polakinios (zdrobnienie przez dodanie hiszpańskiej końcówki liczby 
mnogiej r.m. -iños). 

3) formy przymiotnikowe 

˗ bajresowy; -a; -e – (hiszp. arg. Bayres – tak popularnie nazywane jest 
Buenos Aires), np. To jest bajresowy zwyczaj; 

˗ buenosowy; -a; -e – (hiszp. Buenos Aires): Ja lubię buenosową atmosferę; 
˗ komplikadowany; -a; -e (hiszp. complicado – skomplikowany): Moja 

historia jest bardzo komplikadowana; 
˗ famosowy; -a; -e – (hiszp. famoso – znany/popularny): To jest bardzo 

famosowy człowiek; 
˗ pariziowy; -a; -e – (hiszp. arg. parrilla – słynny argentyński grill), np. To 

będzie taki tradycyjny wieczór pariziowy; 
˗ peligrosowy; -a; -e – (hiszp. peligroso – niebezpieczny): Buenos Aires to 

jest peligrosowe miasto. 

4) formy czasownikowe 

˗ ablać – (hiszp. hablar – mówić / rozmawiać). Ciągle ablasz i ablasz; 
˗ amorować (się) – (hiszp. amar – kochać, amor – miłość). Oni bardzo się 

amorowali; 
˗ bajlować – (hiszp. bailar – tańczyć). Rodzice uwielbiali bajlować tango; 
˗ kobrować – (hiszp. cobrar – inkasować / dostawać wypłatę). Co miesiąc 

idę kobrować pieniądze; 
˗ laburować – (hiszp. arg. laburar – pracować). Nie lubię laburować; 
˗ lawać – (hiszp. lavar – myć). Ja to lawam tutaj, w kuchni; 
˗ planczować – (hiszp. planchar -prasować). Ja nie lubię planczować; 
˗ terminować – (hiszp. terminar – kończyć / skończyć). Mój syn termino-

wał studia w Polsce; 
˗ trawachować – (hiszp. trabajar – pracować). Oni bardzo dużo trawacho-

wali. 
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Kolejne cechy socjolektu polsko-argentyńskiego to: 

5) odmienność nazw własnych nieodmienianych w języku polskim: 

˗ jestem z Buenos Airesu/ mieszkam w Buenosie/ żyję w Ajresie/ jadę do 
Bajresu24/ mieszkamy w Misjonesie/ jestem z Rija Negra25/ urodziłam się 
w Czaku26/ mam dom w Bariloczu27; 

˗ ona jest z Giziermem (hiszp. Guillermo – Wilhelm); 
˗ trzeba porozmawiać z Pakiem (hiszp. Paco – zdrobnienie od „Fran-

ciszek”); 
˗ musisz powiedzieć Pepowi, że cię nie będzie (hiszp. Pepe – zdrobnienie 

od José); 
˗ przyjdzie z Karmeną (hiszp. Carmen – imię żeńskie). 

6) kalki frazeologiczne: 

˗ brakowało mu śrubki (hiszp. le falta un tornillo – brak mu piątej klepki); 
˗ płakałam jak Magdalena (hiszp. llorar como una Magdalena – płakać jak 

bóbr); 
˗ ten człowiek nie ma włosów na języku (hiszp. no tener pelos en la lengua 

– mówić, co ślina na język przyniesie); 
˗ w tej organizacji jesteśmy cztery koty (hiszp. somos cuatro gatos – jest 

nas niewielu); 
˗ jestem jak złe mleko (hiszp. estar de mala leche – być w złym humorze); 
˗ miałem złe szczęście (hiszp. tener mala suerte – mieć pecha); 
˗ robię zawsze wszystko na włos (hiszp. arg – a pelo – zapinać wszystko na 

ostatni guzik). 

7) repliki składniowe:  

˗ musisz wziąć omnibus (hiszp. arg. tomar un ómnibus – jechać autobu-
sem); 

˗ mam zimno (hiszp. tener frío – odczuwać zimno); 
˗ masz głód? (hiszp. tener hambre – być głodnym); 
˗ jestem dobrze (hiszp. estar bien – czuć się dobrze); 
˗ jestem mniej więcej (hiszp. estar más o menos – czuć się tak sobie). 

 
 

                     
24 Bayres, tak w lunfardo nazywa się stolicę Argentyny. Co ciekawe mieszkańcy interioru (głów-
nie prowincji Misiones) tak właśnie nazywają Buenos Aires. 
25 Prowincja Río Negro. 
26 Prowincja Chaco. 
27 Argentyński kurort Bariloche. 
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8) repliki wyra żeń przyimkowych 

˗ dzień dobry dla wszystkich (hiszp. buenos dias para todos); 
˗ to służy dla podniesienia temperatury (hiszp. eso sirve para subir la tem-

peratura); 
˗ przepraszam przez przyjście późno (hiszp. disculpe por venir tarde); 
˗ chcę malować mój dom w kolor niebieski (hiszp. quiero pintar mi casa en 

azul); 
˗ nie lubię podróżować w samolocie (hiszp. no me gusta viajar en avión); 
˗ marzę z podróż do Polski (hiszp. estoy soñando con el viaje a Polonia). 

 
 Warto wymienić inne ciekawe formy rzeczownikowe używane w wywiadach: 

 
˗ praca na maisie (hiszp. maíz - kukurydza); 
˗ mówić po kastelańsku (hiszp. castellano – język hiszpański oficjalny, 

inaczej kastylijski); 
˗ dom kryty czapą (hiszp. chapa – blacha); 
˗ mieszkają na czakrze (hiszp. lat. chacra – gospodarstwo rolne); 
˗ druga polska kolonia utworzyła się na pikadzie (hiszp. arg. picada – 

droga lub przestrzeń powstała w wyniku wycięcia drzew; słowo popu-
larne szczególnie w Misiones, gdzie koloniści, by móc się osiedlić, mu-
sieli najpierw wykarczować dżunglę); 

˗ on był kapatazem (hiszp. lat. capataz – zarządca); 
˗ nie bądź czanczem! (hiszp. lat. chancho – prosię); 
˗ często jedliśmy chleb czoklowy (hiszp. lat. choclo – kukurydza); 
˗ spotkajmy się przy drugiej kwadrze (hiszp. arg. cuadra – odległość 100 

metrów); 
˗ ona jest na patju (hiszp. patio – dziedziniec; otwarty taras). 

 
 Opisane powyżej zjawiska językowe są cechą charakterystyczną socjolektu28 

polsko-argentyńskiego. Jest to odmiana mieszana języka polskiego, zawierająca, w za-
leżności od pochodzenia emigrantów, elementy standardu ogólnopolskiego lub jego wa-
riantów terytorialno-socjalnych (w postaci gwar), połączone z elementami argentyńskiej 
odmiany języka hiszpańskiego29. Socjolekt ten pełni rolę integrującą i jednocześnie cha-
rakteryzującą cztery pokolenia wspólnoty polonijnej w Argentynie.  

                     
28 Odwołuję się do definicji socjolektu S. Dubisza i E. Sękowskiej, w: tychże Typy jednostek 
leksykalnych w socjolektach polonijnych (próba definicji i klasyfikacji, w: Język polski w świecie, 
pod red. W. Miodunki, Warszawa-Kraków 1990, ss. 217-233. 
29 Socjolekt polsko-argentyński będzie pod względami fonetycznymi oraz leksykalnymi (wpływ 
lunfardo) podobny do języka Polonii urugwajskiej, natomiast będzie różnił się od socjolektu 
polsko-hiszpańskiego Polonii hiszpańskiej. 
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