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Języki różnią się nie tym, co mogą lub czego nie mogą wyrazić, 
ale przez to, czego wymagają, aby zostało powiedziane.

(Claude Hag£ge)

Przedmowa

Pomysł opracowania podręcznej gramatyki języka kiriwińskiego zrodził 
się w trakcie pracy nad słownikiem kiriwińsko-polskim i polsko-kiriwińskim 
(Szczerbowski 2000). W pierwotnym zamierzeniu miał to być kilkunastostroni- 
cowy szkic w postaci aneksu. Wkrótce jednak okazało się, że zadanie to wy
maga obszerniejszego opracowania, zwłaszcza że polski czytelnik nie roz
porządza pełniejszym opisem żadnego języka z rodziny austronezyjskiej, do 
której zalicza się również kiriwina. Dla lingwistów w Polsce rejon Pacyfiku, 
będący obszarem, na którym pozostają w użyciu języki austronezyjskie, papu- 
askie i australijskie (Lynch 1998), to ciągle jeszcze raczej terra incognita niż 
dziedzina intensywnych systematycznych badań. Polski czytelnik może się 
oczywiście zapoznać z klasyfikacjami tych języków dzięki książkom Tadeusza 
Milewskiego (1948) i Alfreda F. Majewicza (1989), nie ma jednak monografii 
poszczególnych języków. Tę dotkliwą lukę zapełniają, jedynie częściowo, 
przekłady dzieł Bronisława Malinowskiego w opracowaniu antropologów czy 
publikacje szkiców Jana Kubarego, „odkrytych" przez geografów. Ostatnio 
ukazały się w języku polskim dwie książkowe publikacje językoznawcze 
(Pisarkowa 2000 i 2000a, Zajdler 2000). Jest to niewątpliwie przejaw rosnących 
w Polsce zainteresowań językami austronezyjskimi, których gramatyka 
i słownictwo znacznie się różnią od materiału indoeuropejskiego.

Samej jednak kiriwiny nie można rozpatrywać w izolacji od innych języ
ków Pacyfiku: oceanicznych (dawniej zwanych polinezyjskimi, mikronezyj- 
skimi oraz melanezyjskimi), papuaskich i australijskich. Nieodzowne jest spoj
rzenie na język Wysp Trobrianda z dwóch perspektyw: genealogii i typologii. 
Podejście funkcjonalne narzuca sam materiał. Języka nie da się oddzielić od 
kultury. „Lingwistyka bez podstaw kulturowych musi zawsze być tylko dom- 
kiem z kart. W równym stopniu jest prawdą, że bez języka wiedza o jakim
kolwiek aspekcie kultury jest niekompletna" (Malinowski 1987: 54).

Mimo istnienia już kilku opracowań gramatyki kiriwińskiej (Malinowski 
1920, 1935, Lawton 1993, Senft 1986, 1996) coraz bardziej odczuwalna jest 
potrzeba syntezy, w miarę możliwości najpełniejszego całościowego przedsta
wienia wiedzy o języku, który pozostaje przedmiotem zainteresowania misjo
narzy, etnografów i językoznawców od ponad stu lat. Współczesny badacz 
styka się z korpusem tekstów w pięciu dialektach kiriwiny zapisanych według 
odmiennych systemów ortograficznych, których zasad czytelnik musi się 
domyślać, gdyż nie są one sformułowane wprost. Wywołuje to często nie



słuszne wrażenie, że owe dialekty bardzo się różnią między sobą. Konieczna 
zatem jest analiza porównawcza stosowanych systemów graficznych (zob. 1.4).

Dotychczas zebrane teksty w języku kiriwina obejmują właściwie wszyst
kie sfery funkcjonowania języka na Wyspach Trobrianda: życie codzienne, rol
nictwo, rybołówstwo, wymiana handlowa, spory sądowe, magia, kościół, mity, 
śpiew i inne formy rozrywki.

Analiza tak zróżnicowanego tematycznie i lingwistycznie zestawu tek
stów stwarza szansę realizacji trzech zadań:

1. opracowania gramatyki języka kiriwińskiego,
2. opracowania semantyki języka kiriwińskiego,
3. określenie stanowiska kiriwiny wobec innych języków Pacyfiku (oceanicz

nych, papuaskich i australijskich) w ujęciu genealogicznym i typologicznym.
Dziękuję Prof. Krystynie Pisarkowej za zainteresowanie mnie językiem 

Wysp Trobrianda, a Pani Helenie Malinowskiej-Wayne oraz kustoszom 
Biblioteki London School of Economics w Londynie Mrs. Angeli Ruskin i Dr 
Sue Donally za udostępnienie mi archiwalnych materiałów Bronisława Mali
nowskiego. Z nieosiągalnymi w Polsce pozycjami bibliograficznymi zapo
znałem się dzięki pomocy Prof. K. Pisarkowej, Prof. Guntera Senfta i Prof. 
Leszka Bednarczuka, a także zagranicznych bibliotek w Tubingen, Freiburgu 
i Heidelbergu. Wdzięczność pragnę wyrazić także Rev. Ralphowi Lawtonowi 
za Buki Pilabumaboma, pierwszą kiriwińską książkę, którą przeczytałem i do 
której stale powracam. Recenzentom książki Prof. Krystynie Pisarkowej oraz 
Prof. Alfredowi F. Majewiczowi dziękuję za cenne i rzeczowe uwagi.



1. WSTĘP

1.1. Wyspy Trobrianda

Obecną nazwę nadał im w roku 1792 kapitan statku Espórance1 Antoine 
Bruni D'Entrecasteaux, który chciał w ten sposób uhonorować jednego ze swoich 
oficerów Denisa de Trobriand (Senft 1992: 30). Z owego okresu pochodzą naj
starsze zapożyczenia z języków europejskich: kutou 'nóż' (por. franc, couteau 'nóż') 
i najprawdopodobniej bwena 'dobrze' (por. hiszp. bueno 'zgoda, w porządku').

Wyspy Trobrianda należą do dystryktu z siedzibą w Losui, należącego do 
prowincji Milne Bay ze stolicą Alotau. Prowincja ta jest integralną częścią pań
stwa Papua-Nowa Gwinea niepodległego od 16 września 1975 roku2. Według 
spisu ludności z roku 1990 zamieszkują ją 158 484 osoby (51,9% mężczyzn 
i 48,1% kobiet)3. Średnia wieku -  18 lat. 77% potrafi czytać co najmniej w jed
nym języku: lokalnym (70,6%), angielskim (53%), motu (12,6%) i tok pisin4, 
czyli neomelanezyjskim (12,5%).

Rozmieszczenie języków lokalnych w poszczególnych dystryktach pro
wincji Milne Bay przedstawia tabela5.

Dystrykt Liczba ludności Główne języki
Alotau 26 789 kehelala, taupota, tavara, bohutu, 

wagawaga
Bolubolu 24 511 iduna, bwaidoka
Esa'ala 24 738 dobu, duau, molima
Losuia 26 607 kilivila, muyuw
Misima (z siedzibą w Bwagaoia) 20 706 misima, yele6, sud-est
Rabaraba 20 996 gwedena, dawawa, gapapaiwa, 

maiwa, wedau
Samarai 14 137 suau, kehelala, tubetube

1 Fr. 'nadzieja'.
2 Wyspa Nowa Gwinea została odkryta przez portugalskiego żeglarza Jorge de Menesesa 

w 1526 roku. Samą nazwę Nowa Gwinea nadał jej dopiero w roku 1545 Ortiz de Retez. Pierwotnie 
nazywano ją Islas del Oro ('Złotymi Wyspami').

3 W całym państwie Papua-Nowa Gwinea żyje 4 milionów mieszkańców, co przy po
wierzchni 462,8 tys. km2 daje gęstość zaludnienia 10 osób na 1 km2 (Maik 1998:113).

4 Nazwa pochodzi od talk pidgin.
5 Opieram się na danych dostępnych w Internecie (zob. http://wwwniugini.com/ pngonline/).

6 Język yele, który występuje na Rossel Island, nie jest austronezyjski (Lithgow 1976:157).

http://wwwniugini.com/pngonline/


W Milne Bay językami misyjnymi są dobu (Lawton 1977), suau (Abel 
1977) i wedau (Clarke 1977), co w istotnym stopniu przyczyniło się do powsta
nia wielojęzyczności. Radio Milne Bay w Alotau codziennie nadaje audycje 
w 5 językach: wedau (na wybrzeżu północno-wschodnim), dobu (Wyspy 
D'Entrecasteaux, Trobriandy i Misima), suau7 (Suau, Dahuni, Logea i Milne 
Bay), motu policyjnym (obecnie hiri motu) i angielskim. Okazjonalnie progra
my radiowe są również w misima, kiriwina i tavara (Abel 1977: 984).

1.2. Język kiriwiński

Kiriwina jest językiem blisko 20 tysięcy rdzennych mieszkańców Wysp 
Trobrianda znajdujących się w Milne Bay, południowo-wschodniej prowincji 
Papui-Nowej Gwinei (Lithgow 1976: 448, Senft 1986: 6, Lawton 1993: 5). We
dług ostatnich danych 25 tysięcy osób mówi w tym języku, większość mieszka 
na Wyspach Trobrianda (Senft 1996a: 382).

Przyjmuje się, że kiriwina wywodzi się z języka praoceanicznego, jednego 
z odłamów praaustronezyjskiego (Dempwolff 1934-1938, Ross 1988, Lynch 
1998: 47), z którego powstał np. malgaski (Madagaskar), malajski, tagalog 
(Filipiny) i hawajski.

malgaski malajski kiriwiński tagalog hawajski piaaustronezyjski
maso mata mata 'oko' mata maka *mata
dimy lima lima 'pięć' lima lima 'pięć', 'ręka' *lima
aho 'ja' aku 'ja' agu 'mój', 'ja' akó 'ja' au 'ja' *aku

Oceanicznymi nazywa się języki austronezyjskie, które tradycyjnie dzie
lono na trzy grupy: melanezyjską (Gabelentz 1861-1973, Codrington 1974 
[1885], Ray 1926), polinezyjską (Krupa 1975) i mikronezyjską (Bender 1984). 
Ogólną charakterystykę gramatyczną języków oceanicznych można naszkico
wać w kilkunastu punktach8:

7 „The Suau language in its original form was rich in picturesque idiom, in precise vocabula
ry and expressions of sentiment and courtesy that are noticeably lacking in many Melanesian lan
guages. For instance the Suau had words for greeting, farewell and thanks. These were eauedo, aioni 
and agutoi. The word agutoi was never used for greeting as it is now. This corruption has come 
about as a result of careless usage introduced partly by Samoans and by European missionaries. In 
general practice, along with the correct and authentic greeting eauedo, agutoi has now become 
adopted as a greeting". (Abel 1977: 979)

„Język suau w swojej pierwotnej postaci był bogaty w obrazowe idiomy, precyzyjne słownic
two i wyrażenia sentymentu i kurtuazji, których widocznie brakuje w wielu językach mdanezyjskich. 
Np. suau miał słowa pozdrowienia, pożegnania i podziękowania. Były nimi eauedo, aioni i agutoi. 
Wyrazu agutoi nigdy nie używano na powitanie jak to jest dzisiaj. To zniekształcenie powstało 
w rezultacie beztroskiego sposobu użycia wprowadzonego częściowo przez samoańskich 
i europejskich misjonarzy. W ogólnej praktyce wraz z prawidłowym i autentycznym powitaniem 
eauedo, agutoi przyjął się jako powitanie". Por. kiriwińskie agutdd zapożyczone z języka dobu.

* Zob. np. charakterystykę języków oceanicznych w  pracy: Lynch 1998:75-165.



-  akcent zwykle na przedostatniej sylabie,
-  sylaby otwarte,
-  reduplikacja,
-  rozróżnianie form osobowych ekskluzywnych i inkluzywnych,
-  formy liczby pojedynczej, podwójnej i mnogiej zaimków osobowych,
-  formanty dzierżawcze zaimków (zwykle sufiksy),
-gramatyka posesywności znacznie bardziej złożona niż w językach 

indoeuropejskich,
-  nierozróżnianie liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników,
-  formanty klasyfikujące,
-  nieliczne języki oceaniczne rozróżniają stronę bierną i czynną,
-  rozpowszechnione kauzatywa,
-  zdania werbalne i nominalne,
-  w większości języki nieergatywne,
-  w każdym języku oceanicznym szyk wyrazów może być zróżnicowany, 

dopuszczający do pewnego stopnia swobodę.
Z typologicznego punktu widzenia kiriwinę zalicza się do języków aglu- 

tynacyjnych.

In all other respects the language belongs to the so-called agglutinative type of 
human speech; that is to say, such differences as exist in the form of the verb and 
noun are brought about by the mere joining up of significant particles.
The real difficulty of this language consists not in the complexity of the grammati
cal apparatus but rather in its extreme simplicity. In structure is on the whole what 
might be described as telegraphic; the relation of words, as well as the relation of 
sentences, has mainly to be derived from the context. In many cases the subject 
remains unmentioned, is represented merely by a verbal pronoun and has to be 
gathered from the situation9. (Malinowski 1935a: 36)

Owa „telegraficzność" struktury w dużej mierze wynika z niemal wyłącznie 
ustnego sposobu funkcjonowania języka kiriwina, bogatej tradycji ustnej przy 
braku tradycji pisanej na przełomie wieku XIX i XX. Sytuacja zaczęła ulegać 
zmianie od połowy wieku XX. Istotnym wydarzeniem było pojawienie się 
pierwszej książki w języku kiiiwiriskim: przekładu Pisma Świętego. Bibliografię 
tekstów o tematyce religijnej opracował Ralph Lawton (1977:942).

9 „We wszystkich innych aspektach język ten należy do tak zwanego aglutynacyjnego typu 
ludzkiej mowy, znaczy to, że różnice, jakie występują między formą czasownika i rzeczownika, 
uzyskiwane są przez proste przyłączenia znaczących formantów.

Rzeczywista trudność, jaką język ten stwarza, wynika nie ze złożoności, ale raczej 
z niezwykłej prostoty aparatu gramatycznego. Generalnie strukturę tego języka można określić 
jako telegraficzną; wzajemny stosunek słów, a także wzajemny stosunek zdań trzeba w zasadzie 
określać na podstawie kontekstu. W wielu wypadkach nie podaje się podmiotu, jest on wyrażany 
jedynie za pomocą zaimka odsłownego i trzeba go odgadnąć na podstawie sytuacji" (Malinowski 
1987: 76). W polskim przekładzie termin zaimek odsłonimy nie jest fortunny, chodzi tu bowiem 
o przedrostek osobowy czasownika.



1.3. Językoznawstwo kiriwińskie

1.3.1. Badacze języka kiriwina

Historię badań nad językiem kiriwińskim, obejmującą okres 1892-1972, 
nakreślił David Lithgow, który wspomniał także o nie opublikowanych mate
riałach: obszernym słowniku ojca Norina z roku 1939 oraz o gramatyce ojca 
Bernarda Baldwina (prawdopodobnie z drugiej dekady lat czterdziestych) 
zestawiającej język kiriwiński z indonezyjskim (Lithgow 1976: 165). Malcolm 
Ross (1988: 452) wymienia w bibliografii swej książki nie opublikowaną pracę 
„Kiriwina vocabulary and grammar", której autorem jest Kevin Twomey 
(Catholic Mission: Losuia).

1.3.1.1. William MacGregor

Autorem pierwszej listy leksemów języka kiriwina, opublikowanej 
w Annual Report on Bńtish New Guinea, jest Sir William MacGregor (1893), 
administrator prowincji Milne Bay. Lista zawiera 600 słów oraz 40 zdań 
i wyrażeń, a także informaqe o wymowie i gramatyce.

1.3.1.2. Sidney Ray

Ray należy do badaczy, którzy nie prowadzili badań terenowych na 
Wyspach Trobrianda, poświęcali im jednak dużo uwagi. Jest autorem pracy 
(Ray 1895), zawierającej listy leksemów (po 128 z każdego języka, luźne formy 
zaimkowe i przyrostki dzierżawcze). Owe listy obejmują m.in. dane języków 
kiriwina (z Wysp Trobrianda), muruwa (muyuw)10 (z wyspy Woodlark) i nada 
(z Wysp Laughlan).

1.3.1.3. S.B. Fellows11

Pierwszą gramatykę języka kiriwińskiego napisał pastor S.B. Fellows 
(Fellows 1901). Pracę tę, jak i inną -  o języku panaeti, ocenia się wysoko: „The 
work of Rev. S.B. Fellows in Panaeati and Kiriwina is outstanding" (Lithgow 
1976: 157).

Gramatyka obejmuje 3500 słów oraz 16 zdań i wyrażeń. Znał ją B. Mali
nowski, skoro jeden jej egzemplarz znajduje się w teczce przechowywanej 
w Archiwum London School of Economics. Egzemplarz ten zawiera zaznaczo
ne na marginesach uwagi Bronisława Malinowskiego. Zwykle są one krytycz
ne. Jest jednak i uwaga autokrytyczna: „Important! Overlooked so far , 
dotycząca następującego fragmentu tekstu Fellowsa:

10 Bardziej znana jest inna nazwa języka: muyuwa.
11 Fellows podaje tylko inicjały imion.



With the plural number of the nouns, these are the plural forms postfixed:- 
Daiasi: Our (inclusive)
Daia: Our (inclusive dual)
Maiasi: Our (exclusive)
Maia: Our (exclusive dual)
Mia: Your 
Sia: Their

Examples: Latula: His child; Litusia: Their children. (Fellows 1901: 5)

Zasługą Fellowsa (1901: 8) jest również opis parajęzykowych sygnałów 
zaprzeczenia i afirmacji12.

1.3.1.4. Bronisław Malinowski

Rolę polskiego i brytyjskiego etnografa w badaniu języka kiriwńskiego 
przedstawia książka Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego (Pisarkowa 2000). 
Jego prace (Malinowski 1920, 1922, 1935, 1935a) są punktem odniesienia dla 
wszystkich badaczy języka Kiriwiny, którzy albo porównują wyniki własnych 
badań z rezultatami analiz Malinowskiego (Senft 1986, Lawton 1993), albo też 
traktują zebrany przez niego korpus tekstów jako materiał dla własnych roz
ważań językoznawczych (Stang 1970, Pisarkowa 1995,1998, 2000).

1.3.1.5. Bernard Baldwin

Zasługi nie w pełni docenione ma misjonarz katolicki w Gusaweta ojciec 
Baldwin, który wydał oryginalne teksty kiriwińskie z końca XIX i pierwszej 
połowy XX wieku: Usituma! Song of Heaven („Oceania" 1945, 15, s. 201-238) 
Kadugwai: Songs of Trobńand Sunset Isles („Oceania" 1950, 20, s. 263-285) oraz 
napisał „Kiriwina Grammar Contrasted with Indonesia". Niestety maszynopis, 
prawdopodobnie z roku 1948, nigdy nie się ukazał drukiem. Z pracy Baldwina 
(§ 138) Gunter Senft (1986: 39) zapożycza termin tandem pattern. Dotyczy on 
charakterystycznego dla języka kiriwińskiego zjawiska, które polega na wystę
powaniu obok siebie dwóch form osobowych czasownika, tworzących „tan
dem", np. Bala bakenu (N4013) (dosł. „pójdę poleżę") 'pójdę się położyć', 'pójdę 
odpocząć'; Tomoya, kuma kugisi (Ynll.34) 'Panie, chodź i zobacz'14.

1.3.1.6. Arthur Capell

Arthur Capell (1965, 1969) dokonał typologicznego rozróżnienia opartego 
na dominacji pojęć „przedmiot-wydarzenie". Kiriwinę zaliczył do języków 
o dominacji przedmiotu z racji rozbudowanego sytemu formantów klasyfiku

12 Zob. rozdz. 2.4.5 Zdanie zaprzeczone w niniejszej książce.
13 Zob. podrozdział 1.5 Korpus tekstóiu kiriwińskich oraz Źródła w Bibliografii.
14 „Tandemy" czasownikowe można spotkać i w językach indoeuropejskich, por. ros. 

lum.My yfiery (Russkaja grammatika 1980, t. 2, s. 423).



jących. Dwie cechy języka Wysp Trobrianda nie są typowe dla języków au- 
stronezyjskich. Jedną z nich jest rozbudowany system klas nominalnych (Mali
nowski 1920), bardzo podobny do systemów występujących w języku nauru15 
oraz w językach na południu Bougainville (Capell 1971: 274). Drugą cechą jest 
klasyfikowanie czasowników za pomocą szeregu prefiksów, sygnalizujących 
sposób wykonania czynności.

Twelve of these have been listed: 1. do-, action at sea: do-busi, 'go over the horizon' 
(of peoples in canoes); 2. ki-, action with hands or arms: ki-vili, 'turn over by hand 
(AN *bilit, pick); 3. ko-, action by the mouth: ko-vili, 'taunt', 'turn over, upset by 
words'; 4. lo-, 'go and . . lomata, 'get tired of walking'; 5. lum-, 'perception', lum- 
kwali, 'feel' < kivali , 'try'; 6. se-, 'put': se-gugula, 'put in heaps'; 7. si-, 'sit' < sisu: 
si-vili 'sit around' (see Nos. 2 and 3); 8. ta-, 'cutting': ta-gogi 'cut open'; 9. to-, 
'stand': to-vili, 'turn while standing'; 10. wo-, 'hit': wo-geisi, 'to pound'; 11. ye-, cer
tain types of mental action: yenone, 'rely on'; 12. yo-, 'hold', yo-kenu, 'hold prostra
te' (kenu, to lie, yosi, 'to hold')16. (Capell 1969: 64)

Takie klasyfikatory czasownikowe występują w językach z Samarai, na 
północny zachód od Mukawa. Nie mają one jednak klas nominalnych (Capell 
1969: 64).

1.3.1.7. Edwin Hutchins

Opublikował wyniki rocznych badań antropologicznych na Wyspach 
Trobrianda (lipiec 1975 — wrzesień 1976) w książce Culture and Inference. 
A Trobriand Case Study (Hutchins 1980). Zawiera ona interesujący materiał 
językowy. Są nim zapisy trzech sporów o ziemię, które rozpatrywał sąd we 
wsi Tukwaukwa na Kiriwinie. Zasługą Hutchinsa jest objaśnianie kiriwińskie- 
go słownictwa prawniczego.

Jego książka dowodzi błędności tez, które sformułowała D.D. Lee:

The Trobriander performs an act because of the act itself, not for its effects17. (Lee 
1949: 408)

Whether they are given or read into reality by us, temporality, causation, tele
ology, and relationship in general have neither meaning nor relevance for Tro
briand behavior18. (Lee 1949: 415)

15 Nauru jest językiem, co do którego toczą się spory, czy jest mikronezyjski (Bender 1971: 435).
16 „12 spośród nich tu wymieniam: 1. do-, czynność na morzu: do-busi, 'płynąć poza horyzont' 

(o ludziach w czółnach); 2. ki-, czynność za pomocą rąk lub ramion: ki-vili, 'odkręcać ręką' [...]; 3. ko-, czyn
ność za pomocą ust: ko-vili, 'wymyślać, zwymyślać, urągać (komuś)'; lo-, 'iść i lomata, 'zmęczyć się 
spacerowaniem'; 5. lum-, 'percepcja', lumkioali, 'czuć' < kwali, 'próbować'; 6. se-, 'kłaść': se-gugula, 'układać 
w kupki'; 7. si-, 'siedzieć' < sisu: si-vili 'siedzieć dookoła' (zob. nr 2 i 3); 8. ta-, 'ścinanie': ta-gogi 'rozcinać'; 
9. to-, 'stać': to-vili, obracać się stojąc'; 10. zuo-, 'uderzać': wo-geisit 'tłuc'; 11. ye-, niektóre typy działań mental
nych: yenone, 'polegać na'; 12. yo-, 'trzymać', 'trzymać w pozycji leżącej' (kenu, 'leżeć', yosi, 'trzymać')".

17 „Trobriandczycy dokonują czynności dla niej samej, a nie dla jej efektów".
18 „Gdy są one dane czy wpisane przez nas w rzeczywistość, temporalność, kauzacja, teleologia 

i uwarunkowanie ani nie mają znaczenia, ani nie są istotne dla zachowania Trobriandczyków".



Edwin Hutchins (1980: 48-49) krytykuje obie jej prace: A primitive system 
of values (Lee 1940) i Being and value in a primitive culture (Lee 1949) za „bez
myślne" (wanton) dosłowne tłumaczenie operatorów logicznych w kiriwinie 
i wysunięcie wniosku, jakoby język na Wyspach Trobrianda nie denotował 
relacji logicznych między zdaniami.

Z kolei Ralpha Lawtona (1993: 9) wprawił w zdziwienie niczym nie uza
sadniony wniosek Lee (1949: 404) z lektury Malinowskiego (1935), jakoby szyk 
wyrazów w języku kiriwina był dowolny.

1.3.1.8. Ralph Lawton

Spośród wszystkich badaczy Ralph Lawton najdłużej prowadził badania 
terenowe na Kiriwinie. Spędził tam bowiem 12 lat (1961-1973), a później jesz
cze trzy miesiące w latach 1976-1986. Razem z Kiriwińczykami przełożył 
Pismo Święte (Buki Pilabumaboma. Kabutubogwa deli Kabutuvau 1997).

Ważną pozycją językoznawczą jest książka Lawtona (1993)19, w której nie
które kwestie gramatyki kiriwińskiej omówione zostały bardziej szczegółowo niż 
w pracy Guntera Senfta (1986). Ów niemiecki psycholingwista znał ją w postaci 
rękopiśmiennej z 1978 roku, zanim zredagował i wydał ją M. Ross w roku 1993.

Podstawowe rozdziały w książce Lawtona dotyczą fonologii, czasownika, 
foregrounding i klasyfikatorów (classifiers)20. Istotna jest jego propozycja odróż
nienia dwu terminów kilivila i kiriwina: kilivila to nazwa północnego dialektu 
języka kiriwina (Lawton 1993: 7). Rozróżnienie to konsekwentnie stosuję rów
nież w niniejszej książce21.

Ralph Lawton (1977: 942) opracował bibliografię tekstów o tematyce reli
gijnej w języku kiriwińskim.

Mark and Acts; Matthew, Luke, John. British and Foreign Bible Society. Various dates. 
Ka, Matouwena Yesu (The Life and Teachings of Jesus). The Bible Society in Papua 
New Guinea, 1974.
Small Primer printed before 1933.
FELLOWS, Rev. S.B. Buki Tabu Knitala la Vavagi Yesu Keriso, bonala Kiriwina. 1899. 
Bukila Tapwaroro, uula Tapwaroro, bonala Kiriwina. Kiriwina, Papua: Methodist Mis
sion Press, 1905. (The first booklet printed in the British New Guinea District of the 
Methodist Church; the type set up and work done by students of the Kiriwina Cir
cuit Institution.)
Hymn Book and Catechism (various editions).
SHOTTON, Rev. H.T. Livalela Keriso. 1938?
_______________ Livalela Yosepa. 1938?
Roman Catholic Church Catechisms. Kensington, Sydney: Annals Office, Sacred 
Heart Monastery, 1940.

19 Por. recenzję: Senft 1996b.
20 Czyli formantów klasyfikujących według terminologii Malinowskiego (1920).
21 Inaczej postępuje Senft (1986), który w tytule swojej książki umieszcza wyraz kilivila 

w znaczeniu zakresowo najszerszym, a więc nie jako nazwę jednego dialektu, lecz języka. Traktuje 
jednak o narzeczu wsi Tauwema, zaliczanym do kaileula, dialektu języka kiriwińskiego.



Prayers and Short Catechisms; for the Catechumenate, Kiriwina Dialect, Gusoiveta, Tro-
briand Islands. Kensington, Sydney: Annals Office, Sacred Heart Monastery, 1940.
BALDWIN, Fr B. Old Testament History.
__________ Neiv Testament History.

Opis dialektu języka kiriwińskiego (kavataria) ujmuje Ralph Lawton 
(1993: 257-263) w postaci 19 reguł dotyczących struktury frazy, 3 reguł okre
ślających miejsce akcentu i 29 reguł morfonologicznych.

1.3.1.9. Giancarlo M.G. Scoditti

Wyniki badań terenowych (VI 1973 -  VIII 1974, VI -  XI 1976 i IX 1980 -  XI 
1980) nad estetycznym aspektem artefaktów wytwarzanych przez mieszkań
ców wyspy Kitawa przedstawia książka Kitawa. A Linguistic and Asthetic Ana
lysis of Visual Art in Melanesia (Scoditti 1990)22.

Z językoznawczego punktu widzenia cenny jest zawarty w niej korpus 
oryginalnych tekstów z angielskimi tłumaczeniami oraz listy leksemów z in
formacją o ich frekwencji. Praca Scodittiego jest jedynym źródłem informacji 
o kiriwińskim dialekcie kitava. Autor notuje wyrazy abstrakcyjne, które pojawiają 
się w rozmowie tubylców o sztuce rzeźbienia łodzi, np. doka (Sc371) 'wyobrażenie, 
idea, pojęcie', sineu (Scl88) 'intuicja'23 i katumiki (Sc372) 'znaczenie'.

1.3.1.10. Gunter Senft

Książka Kilivila. The Language of the Trobriand Islanders z roku 1986 zawie
ra wyniki badań, które prowadził Gunter Senft na Kiriwinie w ciągu 
15 miesięcy w latach 1982-1983. Jak sam przyznaje, okres ten był zbyt krótki, 
aby opisać słowotwórstwo kiriwińskie. Praca spotkała się z zainteresowaniem 
językoznawców. W roku 1988 na łamach czasopisma „Language and Linguistics 
in Melanesia" ukazała się recenzja, której autorem był David R. Lithgow 
(1988)24. W Polsce pracę Senfta recenzowali A.F. Majewicz (1990) i K. Pisarko- 
wa (1999a).

Druga książka nosi tytuł Classificatory Particles in Kilivila (Senft 1996). 
Opiera się ona na materiale zgromadzonym we wspomnianym okresie (1982- 
1983) oraz w ciągu 4 miesięcy 1989 roku. Recenzję tej książki opublikował 
„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego" (Pisarkowa 1999b).

Charakter metajęzykoznawczej refleksji ma artykuł These 'Procrustean' 
Feelings... Some of My Problems in Describing Kilivila (Senft 1994), przywołujący 
w tytule znanego z mitologii greckiej Prokrusta, attyckiego zbójnika, który 
schwytanych podróżnych rozciągał na łożu i do jego długości dopasowywał 
(naciągając lub obcinając kończyny) ich ciała. G. Senft sygnalizuje owym przy

22 Por. recenzję: Senft 1993a.
23 Wyraz ten oznacza również wnętrzności (Scoditti 1990: 375).
24 Zob. również recenzję Malcolma Rossa (1987) w „Canberra Anthropology" i Marka Hale'a 

(1990) w „Language".



wołaniem problem „prokrustowego łoża", przenośnie rozumianego jako do
stosowywanie czegoś do sztywnego schematu. Autor dzieli się wątpliwościa
mi, czy słusznie opisywał język kiriwiński w ramach obiegowych kategorii 
współczesnej lingwistyki (Senft 1986), które nie zawsze wydają się odpowied
nie w opisie języków Oceanii. Formułuje 4 pytania, dotyczące aspektu i czasu 
{Wiat about the use of terms like 'aspect' and 'tense' in describing the kilivila verbal 
expression?), „tandemów czasownikowych" jako zagadanienia składni (Serial 
verb constructions in Kilivila -  phrases or sentences?), szyku wyrazów (The Kilivila 
word order pattern) i okoliczników miejsca {What about an adequate description of 
the Kilivila adverbs of place?)75.

1.3.1.11. Krystyna Pisarkowa

Autorka w wielu publikacjach25 26 spogląda na całą spuściznę naukową Bro
nisława Malinowskiego, w tym również na sam język kiriwina, z perspektywy 
ogólnojęzykoznawczej, podkreślając zasługi twórcy antropologii społecznej dla 
językoznawstwa:

Indywidualność Malinowskiego odbija się w tylu dziedzinach językoznawczych, 
w ilu językoznawstwo pogłębił i rozszerzył: w teorii językoznawstwa ogólnego, 
w semantyce ogólnej i filozofii języka, w naukowej obserwacji dzieci przyswajają
cych sobie język, w pragmalingwistyce, w teorii tekstu, wreszcie w teorii i prag
matyce przekładu. Większość dłużników i kontynuatorów jego koncepcji przejęła 
je jako anonimowe, pośrednio od innych, przypisując je czasem owym pośredni
kom. Nie ma w tym nic nowego ani tragicznego. Wielkie kultury wyrosły na fun
damentach anonimowych. Warunkiem rozwoju kultur jest pamięć o przeszłości 
i konieczności czerpania z niej. Ten rytm sprawia, że rola dzieła tak niespotyka
nych indywidualności jak Malinowski trwa — także w językoznawstwie, a bo
gactwo horyzontu rozpostartego niegdyś przez Malinowskiego nie ustępuje 
wybiegającej w przyszłość wyobraźni jego kontynuatorów. (Pisarkowa 2000: 283)

Krystyna Pisarkowa (1995, 1998, 1999c, 2000) zajmuje się także analizą 
trobriandzkich zaklęć magicznych. Jej pomysłem było m.in. opracowanie 
słownika kiriwińsko-polskiego i polsko-kiriwińskiego (Szczerbowski 2000). Jest 
to jedyny słownik kiriwińskiego dialektu kilivila.

1.3.2. Dialekty języka kiriwińskiego

Kiriwina należy do kiriwińskiej rodziny językowej, którą tworzą ponadto 
języki budibud (nada) i muyuw (murua).

25 Odpowiedzi G. Senfta konfrontuję tu z obszerniejszym korpusem tekstów kiriwińskich, 
zob. m.in. rozdziały 2.2.11 i 2.4.9.

26 Zob. Bibliografię w: Pisarkowa 2000: 296-297.



Wyróżnia się 11 dialektów języka kiriwińskiego (Lawton 1993: 6-7): 
kilivila (w Omarakana, Kaibola i Kuluvitu), kuboma, luba (w Gusaweta i Tu- 
kwaukwa), kavataria (w Kavataria, Oyabia i Losuya), kaibwagina (w Obulaku 
i Sinaketa), yeiwau (w Giribwa i Vakuta), kaileula (w Kaduwaga i Tauwema), 
kitava, simsimla, iwa, gawa. Ich rozmieszczenie przedstawia poniższa mapa 
(Lawton 1993: 7).

Najlepiej udokumentowanych jest 5 dialektów:
-  kilivila (Malinowski 1920,1922,1929,1935,1935a),
-  kavataria (Fellows 1901, Lawton 1993), w tym dialekcie ukazał się prze

kład Pisma Świętego: Buki Pilabumaboma (1997),



-  tauwema, narzecze dialektu kaileula (Senft 1986, Senft 1996),
-  tukwaukwa, narzecze dialektu luba (Baldwin 1945, 1950, Hutchins 

1980),
-  kitava (Scoditti 1990).
Niektórzy językoznawcy, uznający gawa, iwa oraz kitava27 za dialekty 

języka muyuw, przyznają jednak, że ich native speakers łatwiej opanowują ki- 
livila niż muyuw (Lithgow 1976: 452-453).

Wybrane leksemy języków i dialektów tworzących kiriwińską rodzinę 
językową przedstawia tabela28 *:

język
(dialekt) kobieta' 'księżyc' 'dom' 'czółno' 'Świnia' 'ręka' 'woda'

kaileula vivila tubukona bwala waga bunukiua
bulukwa

yama sopi

kavataria vivila tubukona biuala waga bunukiua
bulukwa

yama sopi

kilivila vivila tubukona bioala waga bulukiua
bunukwa

yama sopi

kitava vivira tubukona biuara waga bulukiua yama sopi
iwa vivila tubukon bwala waga baiue yama sopi

gawa vivila tubukon bwala waga buluku yama sopi
muyuw vin tubukon bunatum wag biualad nama sop

nada ina tubukon koba waga buruka nima daun

Różnice dialektalne dotyczą sposobu intensyfikowania negacji w języku 
kiriwińskim. Do gala 'nie' dodaje się wtedy w zależności od regionu przyrost
ki: -wala, -nani, -gola lub przedrostek besa- (Senft 1986: 6-10,100).

'wcale nie' lokalizacja
galagola w rejonie Kavataria na wyspie Kiriwina
besagala na wyspie Kiriwina oprócz rejonu Kavataria
galanani w Kuia na wyspie Kuiawa, na wyspach Munuwata i Simsim, 

a także w Kaduwaga na wyspie Kaileuna
galawala w Kaisiga, Bulakwa, Lebola, Giwa, Koma i Tauwema 

na wyspie Kaileuna

27 Mieszkańcy wyspy Kitawa (Kitava w zapisie Malinowskiego) określają swoją mowę nazwą 
nowau (Scoditti 1990).

28 Zestawienie to opiera się na źródłach: Capell 1971: 273, Lawton 1993, Malinowski 2000,
Szczerbowski 2000, Senft 1986, Scoditi 1990.



Giancarlo M.G. Scoditti nie podziela powszechnie uznawanego poglądu, 
że kitava nazywana przez niego nowau to dialekt kiriwiny (boyowa)29. Opiera 
się on na wyliczeniach30 Davida Lithgowa (1976: 452), według których stopień 
podobieństwa gramatycznego kitavy do kiriwiny wynosi 79, a do muyuw -  96. 
Wprawdzie na Kitawie negacji służy gera (Scoditti 1990: 371), a nie gala, jednak 
w języku muyuw emfatyczne przeczenie ma postać bo-nńg, którą się tłumaczy 
interlineamie definitely-not 'zdecydowanie nie' (Lithgow 1976: 485). Forma gera 
bliższa jest kiriwińskiemu gala, ową bliskość genetyczną31 sygnalizuje odpo- 
wiedniość, którą przedstawia tabela. Głosce r występującej w dialekcie kitava 
odpowiada głoska / w dialekcie kilivila.

kilivila kitava
la 'jego, jej' m 'jego, jej'
tala 'jeden' tara 'jeden'
tolu 'trzy' toru 'trzy'

pilasi 'pomagać' pirasi 'pomagać'
kulula 'włosy' kurura 'włosy'

gala 'nie' gera 'nie'

Uwagi dialektologiczne zawierają prace Malinowskiego (np. 1928: 376; 
1935: 77, 93, 110), najczęściej dotyczą one różnic między kilivila (Kińwinan dia
lect) i kaibwagina (Sinaketan dialect)32.

29 W niniejszym opracowaniu przyjmuję za słuszny pogląd, który podzielają R. Lawton 
i G. Senft, że kitava jest dialektem kiriwińskim.

30 Owe wyliczenia dotyczą następujących konstrukcji gramatycznych:

He gives me.
He gives you.
He gives him/her.
He gives us (incl.).
He gives us (excl.).
He gives you (pi).
They give me.
I (free-form pronoun) sit.
You (free-form pronoun) sit.
He (free-form pronoun) sits.
We (incl.) (free-form pronoun) sit. 
We (excl.) (free-form pronoun) sit. 
They (free-form pronoun) sit.
His older brother.
His older brothers.
His younger brother (if different). 
His sister.

His sisters.
Her brother (if different).
He is with his brother.
He is with his brothers.
Here.
There.
He is going.
Tomorrow he will go.
His food.
His house.
His wife.
Her husband (if different).
His hand.
My hand.
My child.
My children. (Lithgow 1976: 447)

31 O bliskości geograficznej świaczy, że wyspa Kitawa (Kitava) jest oddalona 25 km od wy
spy Kiriwina i aż 150 km od wyspy Woodlark (Muyuw). Zob. Scoditti 1990:15.

32 Formami sinaketańskimi są np. -kayosi (L169) 'chwycić', -kouyo (B, H) 'przyciągać magicz
nie', nayya (B, H) 'dziki imbir', -waya'i (L169) 'uderzać'; yaluwa (B, E, H) 'duch', 'yasina' (L104-106), 
'nowy kiełek'.



kilivila (Kiriwinan dialect) kaibwagina (Sinaketan dialect) język polski
luya nuya 'orzechy kokosowe'
yakwesi yewesi 'liście szykowane do goto

wania lub gotowane'
bukam- bikam- 'pęczek orzechów kokoso

wych'

Malinowski notuje również formy dialektu yeiwau (Vakutcm), np. kahuo 
(L168,204) 'pożywienie7 (por. kaulo w kilivila).

1.3.3. Stylistyczne zróżnicowanie języka kiriwińskiego

Kiriwińczycy, według relacji Senfta (1986: 124-126), wyodrębniają co naj
mniej 7 odmian stylistycznych własnego języka: biga bwena 'dobry język', biga 
gaga 'zły język' (wulgarny), biga sopa 'język implicytny' (język żartów lub 
kłamstwa), biga pe'ula (biga mokita) 'język eksplicytny' (mówienie prawdy), biga 
tommwaya (biga baloma) 'język starych ludzi i duchów przodków', biga megwa 
'język magii', biga tapwaroro 'język kościelny'. Wspólną częścią trzech ostatnich 
odmian jest archaizacja, biga megwa charakteryzuje się terminologią magiczną33, 
a biga tapwororo -  słownictwem liturgii chrześcijańskiej, które od 1894 roku 
pozostaje w użyciu na Wyspach Trobrianda. Różnica między językiem ma
gicznym a kościelnym ma także podłoże dialektalne.

When the Overseas Missions Department of the Methodist Church commenced 
work in the Trobriand Islands in 1894 its headquarters was established in the cen
tral area of the Kavataria dialect, and it has thus been this dialect which has been 
the vehicle for most literature and vernacular education to date. Although the 
Kilivila dialect on the northern half of Kiriwina Island (politically the dominant 
area) has by far the greater number of speakers, yet a recent attempt to make it the 
official medium for all literacy work in Kiriwinan was strenuously opposed by 
Kiriwinans. Surprisingly, the opposition came as much from the Kilivila dialect 
area as elsewhere, the high-ranking Tabalu chief, Vanoi, of Omarakana village in 
the centre of Kilivila being among its opponents. The reasons are sociologically 
based, as the Kavataria dialect has acquired certain status; it has also acquired 
certain associations which make it alone acceptable to the Kiriwinan people as 
a whole for literature in their language34. (Lawton 1993: 5-6)

33 „A considerable proportion of the words found in magic do not belong to ordinary 
speech". (Malinowski 1922: 432)

34 „Gdy Oddział Zamorskich Misji Kościoła Metodystów rozpoczął działalność na Wyspach 
Trobrianda w 1894 roku, jego główna siedziba była założona w środkowym rejonie dialektu kava
taria i w ten sposób kavataria jest dialektem większości literatury i edukacji. Mimo że kilivila jest 
dialektem północnej części wyspy Kiriwina (politycznie dominującego obszaru) ma znacznie wię
cej użytkowników, niedawne próby uczynienia z niego oficjalnego środka całego piśmiennictwa 
napotkały silny opór samych Kiriwióczyków. Zadziwiające, że najbardziej oponowali nosiciele 
dialektu kilivila, wśród osób wyrażających sprzeciw był wysokiej rangi wódz Tabalu, Vanoi, 
z Omarakany, wioski w centrum obszaru stosowania dialektu kilivila".



Język kościelny opiera się na dialekcie kavataria, mimo że w dialekcie 
kilivila mówi naczelny wódz stojący na straży tradycji i otaczany ogromnym 
szacunkiem przez Kiriwińczyków. Kavataria stała się językiem misjonarzy, 
którzy nową wiarą chcieli zastąpić magię.

llivilasi misinari: „Tataparoro boge ikabina'i buyagu". Sasopa wala35 (LI79)
'Misjonarze mówią: Odprawia się nabożeństwo i ogród już rośnie. To po prostu
kłamstwo'

Naczelny wódz Kiriwiny nie mógł się zgodzić, aby Biblię, księgę wiary 
białych przybyszów, zwanych dimdim, tłumaczono na dialekt kilivila, język 
Kiriwińczyków głęboko przekonanych o roli magii w ich życiu.

Na osobne wyróżnienie zasługuje język sporów sądowych, określanych 
mianem yakala. Najczęściej, choć niekoniecznie, dotyczą one praw do ziemi 
(Hutchins 1980).

Językowymi oznakami wysokiego statusu rozmówcy na Wyspach Tro- 
brianda są

-  archaizacja, zapożyczenia z języka dobu36 37 *,
-  „tandemy" czasowników,
-  bogactwo stosowanych formantów klasyfikujących,
-  unikanie konstrukcji eliptycznych, tj. mówienie Labini besatuła esisu Alo- 

tau37 'Labini teraz jest w Alotau' zamiast Labini Alotau czy Labini besatuła Alo- 
tau, czy też Labini esisu Alotau (Senft 1986:127).

1.4. Podstawowe różnice w systemach pisowni kiriwińskiej

Odmienne sposoby zapisu słów języka kiriwna w pracach pięciu autorów 
przedstawia tabela.

35 W tłumaczeniu interlineamym:
l-livila-si misinari: „Ta-taparoro boge i-kabina'i buyagu". Sasopa wala.
oni-mówią misjonarze: odprawia się nabożeństwo (i.d.) już rośnie ogród, kłamstwo po prostu 
mO wysokiej pozycji języka dobu pisał już Malinowski: „Świadectwem międzyetnicznej po

zycji Dobuańczyków jest używanie ich języka jako lingua franca na całym archipelagu 
d'Entrecasteaux, na wyspach Amphlett, a nawet dalekich, północnych Trobriandach. W południo
wej części Trobriandów niemal każdy tubylec mówi po dobuańsku, mimo że na Dobu mało komu 
znany jest trobriandzki czy kiriwiński". (Malinowski 1981: 75)

37 W języku kiriwińskim przed nazwą miejscowości nie stosuje się przyimka odpowiadające
go polskiemu 'w'. W innych kontekstach możliwe jest użycie o lub wa.



Fellows
(kavataria)

Malinowski
(kilivila)

Hutchins
(tukwaukwa)

Lawton
(kavataria)

Senft
(tauwema)

Scoditti
(kitava)

polski
odpowiednik

iena yena _38 yena yetia ina 'ryba'
iaegu yaygu yegu yaegu yegu yeigu 'ja'
i kaibiga ikaybiga ikaibiga ikaibiga ikebiga i kaibiga 'mówi'
baisa bayse besa baisa besa beisa 'ten tutaj'
ambaisa ambayse ambesa ambaisa ambesa ambeisa 'gdzie (pyt.)'
availa avayle avela availa avela aveira 'kto (pyt.)'
bolita bwarita - bolita bzvalita bzoarita 'morze'
bunuka bulukwa

bunukwa
- bunukwa

bulukwa
bunukwa
bulukwa

bulukzva 'Świnia'

boaina bwoyne bwena bivaina bivena bouna 'dobrze'
lagaila nagaync lagela lagaila lagela nageira 'dzisiaj'
pilas- pilasi peulasi pilasi pilasi pirasi 'pomagać'
lova Iowa leva (?) lova lova nova ' vezora]'
naboia nabzooyc

naboye
nabzoeya nabzoaia nubyeya naboya 'jutro'

lubaigu lubaygu lubegu lubaigu lubegu lube gu 
luba gu

'mój
przyjaciel'

- megwa megzoa (?) meguva megzoa megzoa 'magia'

Najmniejsze rozbieżności występują w systemach graficznych Fellowsa 
i Lawtona. Obaj badacze zajmowali się tym samym dialektem: kavataria. Róż
nice dotyczą tu jedynie wprowadzenia litery y do alfabetu, zapisu spółgłosek 
typu kw, bzu oraz łącznej pisowni przedrostka osobowego czasownika. Od
mienność systemów graficznych pozostałych autorów wynika z odmienności 
badanych dialektów języka kiriwińskiego. Bronisław Malinowski zajmował się 
kilivila, Senft opisywał narzecze wsi Tauwema należące do dialektu kaileuna, 
natomiast Scoditti interesował się kitawą (nowau). Różnice fonetyczne będą 
przedmiotem rozważań w następnym rozdziale. Teraz już warto zwrócić uwagę 
na oboczność spółgłosek l in,  lir,  a także w i v. W języku kiriwina różne są zapi
sy słowa 'jutro'. Wymagają one odrębnych objaśnień. W zapisie Scoditti'ego (1990: 
210) znak A nad literą oznacza link-vozuel, np. i sekaimu39 'on daje ci'.

1.5. Korpus tekstów kiriwińskich

Opis języka kiriwińskiego opiera się tu na korpusie tekstów zawartych w:
1) pracach Bronisława Malinowskiego: opublikowanych (o oznaczeniach 

skrótowych A, G, L, M, P, S, W) i archiwalnych (o oznaczeniach skrótowych B, 
D, E, F, H, K, T l, T2, T3, T4)40;

M Znak pauzy oznacza, że dany badacz nie odnotował żadnego odpowiednika. Oczywiście 
nie znaczy to, że w danym dialekcie nie ma żadnego odpowiednika.

59 W formie tej -mu jest zaimkiem 2. os. 1. poj.
40 Zob. Bibliografia. Pozostawiam tu bez zmian oznaczenia stosowane w słowniku kiriwińsko- 

-polskim i polsko-kiriwińskim (Szczerbowski 2000).



2) pracach Guntera Senfta (1986) o oznaczeniach skrótowych N, Na, Nb, Nc;
3) książce Ralpha Lawtona (1993) o oznaczeniu skrótowym R;
4) dwóch obszernych artykułach B. Baldwina (1945, 1950) oznaczanych tu 

literą U4’;
5) książce Edwina Hutchinsa (1980) o oznaczeniu skrótowym I;
6) książce Giancarla Scoditti'ego (1993) oznaczonej symbolem Sc.
Wszystkie wymienione pozycje są zapisem kiriwińskiego języka mówio

nego głównie w 5 dialektach i narzeczach: kilivila, kavataria, tauwema, kulu- 
mata i kitava. Korpus tekstów wzbogacają ilustracje kiriwińskiego języka lite
rackiego z przekładu Biblii o tytule Buki Pilabumaboma. Polskie cytaty pocho
dzą z Biblii Tysiąclecia (wyd. IV).

Niektórzy czytelnicy mogą odczuwać sceptycyzm z powodu włączenia 
kiriwińskiego przekładu Biblii do korpusu badawczego, właśnie dlatego, że 
jest on tłumaczeniem, dokonanym rzekomo pod obcym wpływem. Nie po
dzielam owego sceptycyzmu, albowiem punktem wyjścia były pierwsze szkice 
oparte na tłumaczeniu The Good News Bibie przez samych trobriandzkich auto
chtonów. Wybór tej właśnie wersji Pisma Świętego nie był oczywiście dziełem 
przypadku, jest ona przecież przeznaczona dla tych, którzy nie są rodzimymi 
użytkownikami angielskiego. Była więc zrozumiała dla dwujęzycznych tro
briandzkich tłumaczy. Powstałą w ten sposób wersję kiriwińską redagował 
Ralph Lawton. Punktem odniesienia była The Revised English Bible, a w wy
padkach niejasności czy wątpliwości również oryginał hebrajski i grecki. 
Lawton konsultował ostateczny przekład z tubylcami, znanymi z tego, że naj
mniejsze okalecznie ich mowy kwitują salwami śmiechu, a mówiącego traktują 
jako tonagowa, czyli głupca. Takie reakcje byłyby niepożądane np. w czasie 
mszy świętej. Świadomość owego faktu dodatkowo musiała wzmagać czujność 
zespołu tłumaczy.

Metodę tłumaczenia biblijnego na język kiriwiński przedstawia w skrócie 
Ralph Lawton:

Generally speaking I have always tried to use a first draft of any passage that
a native Kiriwinan has translated, on the principle that it "sounds right or natural"
for them. Accuracy is a second or later consideration41 42.

Koncepcja ta bliska jest poglądom, które formułowali Eugine Nida i Jin Di 
(Jin, Nida 1984).

Nazwy poszczególnych ksiąg i przyjęte oznaczenia przedstawiają dwie tabe
le. Pauza sygnalizuje, że danej księgi jeszcze nie przełożono na język kiriwiński.

41 Przy literze podaje się liczbę, czyli numer strony. Jeśli owa liczba znajduje się w przedziale 
201-238, oznacza to, że cytat pochodzi z pracy: Baldwin 1945. Jeśli natomiast mieści się w prze
dziale 263-286, cytat pochodzi z pracy: Baldwin 1950.

42"Ogólnie mówiąc, zawsze starałem się wykorzystać pierwszy brulion każdego fragmentu, 
który przetłumaczył natywny Kiriwińczyk, przyjmując zasadę, że «brzmi [onj dobrze czy natural
nie". Dokładność jest tu sprawą drugoplanową". Informację tę przekazał mi Ralph Lawton listow
nie (e-mail).



Stary Testament Kabutubosiwa
Księga Rodzaju Rdz Vitouula Vit
Księga Wyjścia Wj Sunapola Sun
Księga Kapłańska Kpł Tolula Tol
Księga Liczb Lb Kala Bawa Baw
Księga Powtórzonego Prawa Pwt Karaiwaga Kwaiyuwela Kak
Księga Jozuego Joz Yosuwa La Buki Yos
Księga Sędziów Sdz Tohuaraiwaga Si Buki Tok
Księga Rut Rt Ruti La Buki Rut
1 Księga Samuela lSm Samwela La Buki Pilimatala lSml
2 Księga Samuela 2Sm Samwela La Buki Piliyuwela 2Sml
1 Księga Królewska lKrl Gweguya Si Buki Pilimatala lGwe
2 Księga Królewska 2Krl Gweguya Si Buki Piliyuwela 2Gwe
1 Księga Kronik lKm Liliu Pilimatala lLil
2 Księga Kronik 2Km Liliu Piliyuwela 2Lil
Księga Ezdrasza Ezd Esira La Buki Esi
Księga Nehemiasza Ne Niemaia La Buki Nie
Księga Tobiasza Tb - -

Księga Judyty Jdt - -

Księga Estery Est Esiteń La Buki Est
1 Księga Machabejska lMch - -

2 Księga Machabejska 2Mch - -

Księga Hioba Hi Yobi La Buki Yob
Księga Psalmów Ps Bukila Sam Sam
Księga Przysłów Prz Bukila Bigivakala Big
Księga Koheleta Koh Toguguya La Buki Tog
Pieśń nad Pieśniami Pnp Solomoni La Wosi Slw
Księga Mądrości Mdr - -

Mądrość Syracha Syr - -

Księga Izajasza Iz Aisea La Buki Ais
Księga Jeremiasza Jr Yeremaia La Buki Yer
Lamentacje Lm Bukila Kavinavina Kav
Księga Barucha Ba - -

Księga Ezechiela Ez Isikeli La Buki Isi
Księga Daniela Dn Daniela La Buki Dan
Księga Ozeasza Oz Osia La Buki Osia
Księga Joela J1 Ymueli La Buki Yoe
Księga Amosa Am Emosi La Buki Emo
Księga Abdiasza Ab Obadaia La Buki Oba
Księga Jonasza Jon Youna La Buki You
Księga Micheasza Mi Maika La Buki Mai
Księga Nahuma Na Neum La Buki Neu
Księga Habakuka Ha Abakuki La Buki Aba
Księga Sofoniasza So Sepanaia La Buki Sep
Księga Aggeusza Ag Aftai La Buki Aga
Księga Zachariasza Za Sekaraia La Buki Sek
Księga Malachiasza Ma Malakai La Buki Mai



Nowy Testament Kabutuvau
Ewangelia według 
św. Mateusza

Mt Bulogala Bwaina makawala 
Madiu la ginigini

Md

Ewangelia według 
św. Marka

Mk Bulogala Bwaina makawala 
Maka la ginigini

Mk

Ewangelia według 
św. Łukasza

Łk Bulogala Bwaina makawala 
Luka la ginigini

Lk

Ewangelia według 
św. Jana

J Bulogala Bwaina makawala 
Yoni la ginigini

Yn

Dzieje Apostolskie Dz Si Vavagi Aposetolo VA
św. Pawła List do Rzymian Rz Paulo la ginigini baisa mina Roum Rm
Św. Pawła 1 List do Koryntian IKor Paulo la ginigini yamatala baisa mina 

Koriniła
IKr

Św. Pawła 2 List do Koryntian 2Kor Paulo la ginigini yayuwela baisa mina 
Koriniła

2Kr

Św. Pawła List do Galatów Ga Paulo la ginigini baisa mina Galetia G1
Św. Pawła List do Efezjan Ef Paulo la ginigini baisa mina Epeso Ep
Św. Pawła List do Filipian Flp Paulo la ginigini baisa mina Pilipai PI
Św. Pawła List do Kolosan Kol Paulo la ginigini baisa mina Kolosai KI
Św. Pawła
1 List do Tesaloniczan

ITes Paulo la ginigini yamatala baisa mina 
Tesalonaika

lTs

Św. Pawła
2 List do Tesaloniczan

2Tes Paulo la ginigini yayuwela baisa mina 
Tesalonaika

2Ts

Św. Pawła
1 List do Tymoteusza

lTm Paulo la ginigini yamatala baisa Timoti lTm

Św. Pawła
2 List do Tymoteusza

2Tm Paulo la ginigini yayuwela baisa Timoti 2Tm

Św. Pawła List do Tytusa Tt Paulo la ginigini baisa Taiło Tt
Św. Pawła List do Filemona Flm Paulo la ginigini baisa Pilimoni Pm
List do Hebrajczyków Hbr Si leta mina Iberu Ib
List św. Jakuba Jk Yemesa la ginigini Ym
List 1 św. Piotra 1P Pita la ginigini yamatala lPt
Ust 2 św. Piotra 2P Pita la ginigini yayuwela 2Pt
List 1 św. Jana 1J Yoni la ginigini yamatala lYn
List 2 św. Jana 2J Yoni la ginigini yayuwela 2Yn
List 3 św. Jana 3J Yoni la ginigini yatolula 3Yn
List św. Judy Jud Yuda la ginigini Yd
Apokalipsa św. Jana Ap Yoni igisimlili avaka Yesu ikimitali YG

1.6. O tłumaczeniu zdań kiriwińskich

Pogląd na kwestie przekładu wyraził Bronisław Malinowski (1987: 51). 
Zgodnie ze sformułowaną przez niego zasadą tylko pełny opis etnograficzny 
może stanowić podstawę analizy lingwistycznej.

Nasz paradoksalny tytuł: „tłumaczenie nieprzetłumaczalnych słów" oczywiście 
opiera się na podwójnym znaczeniu terminu „tłumaczyć" [translate]. Jeśli przez



tłumaczenie [translate] rozumiemy znajdywanie odpowiedników słownych 
w dwóch różnych językach, wówczas tego rodzaju zadanie jest niemożliwe do 
wykonania i pasuje tu włoskie powiedzenie traduttore, łraditore. Tłumaczenie ro
zumiane jako definiowanie terminu za pomocą analizy etnograficznej, to jest przez 
umieszczenie go w jego kontekście kulturowym, przez zestawienie go z wyraże
niami podobnymi lub synonimicznymi, przez porównanie z wyrażeniami prze
ciwnymi, przez dokonywanie analizy gramatycznej, a przede wszystkim przez 
podanie licznych, dobrze dobranych przykładów jest nie tylko możliwe, ale jest 
jedynym poprawnym sposobem definiowania lingwistycznego i kulturowego cha
rakteru słowa.
Dlatego też, podczas gdy ze względów praktycznych musimy przyjmować pewne 
przybliżone i gotowe angielskie odpowiedniki poszczególnych terminów, jakimi 
posługują się tubylcy -  odpowiedniki, które funkcjonują jako aide-memoire czy 
określenia przybliżone -  prawdziwe tłumaczenie polega na łączeniu opisu etno
graficznego z lingwistycznym. (Malinowski 1987: 48-49)

Postulaty semantyczne Malinowskiego podziela w pełni najwybitniejszy 
polski historyk językoznawstwa Adam Heinz.

W ramach swych badań etnograficznych i socjologicznych zajmował się on (Mali
nowski] również językiem, w szczególności zaś problematyką semantyki, postu
lując uwzględnianie w niej obok pola semantycznego również szeroko pojętego 
k o n t e k s t u :  1) kulturowego, 2) sytuacyjnego, 3) wypowiedzeniowego [...]. Ję
zyk jest działaniem, i to działaniem społecznym, wobec tego jego analizę należy 
zaczynać od tekstu (wypowiedzenia), mianowicie tekstu umiejscowionego w danej 
konsytuacji społecznej, kulturowej, historycznej, fizycznej etc. Znaczenie wyrazu 
bowiem to nie tylko relacja dźwięk : desygnat, ale również kontekst wszelkiego 
rodzaju, węższy i szerszy, lingwistyczny i pozalingwistyczny, w jakim ta relacja 
występuje. Były to postulaty oczywiście ze wszech miar słuszne. (Heinz 1978: 314)

Praktyka uczy, że dla osób, które jeszcze nie znają języka, znacznie różnią
cego się od ich rodzimego, pożyteczny może się okazać przekład interlineamy43.

Przekład interlineamy stara się przede wszystkim zbliżyć do myśli oryginału 
przez możliwie maksymalne wydobycie znaczeń i oznaczeń każdego wyrazu, na
tomiast składnię i piękno literackie stawia na dalszym miejscu. Naruszanie składni 
języka przekładu nie posuwa się jednak aż do tego stopnia, by tekst stawał się nie
zrozumiały. W trudniejszych miejscach tłumacz umieszcza w przypisie wyjaśnie
nie, bądź też dodaje jakiś wyraz w tekście, sygnalizując to nawiasami. (...)
Przekład interlineamy nie jest przeznaczony dla masowego korzystania. Wymaga 
on od swego czytelnika uważnego zastanowienia się nad każdym zdaniem i upo
rządkowania szyku wyrazów przez zrozumienie ich logicznych związków. 
Poznawanie interlinearnego przekładu przypomina pracę kogoś, kto czyta obcoję
zyczny tekst, ale nie zna tego języka w takim stopniu, by bez zastanowienia się 
rozumieć zdanie po zdaniu. Zatrzymuje się, zastanawia, sprawdza znaczenie słów, 
robi analizę gramatyczną i logiczną. (Popowski 1997a: XI—XII)

43 Zob. np. Grecko-polski Nmoy Testament (wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi) 1997 
i Hebrajsko-polski Stary Testament: Księga Rodzaju (wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, 
transkrypcją oraz indeksem rdzeni) 2000.



Zasady takiego tłumaczenia z kiriwińskiego na język angielski sformuło
wał Bronisław Malinowski (1935: 28-30):

1) przypisywanie każdemu słowu używanemu przez tubylców jednego 
ustalonego znaczenia w języku angielskim; wyjątek stanowią homonimy, np. kam 
'to eat' ('jeść') i 'thine' ('twój'), tabu 'babka' (w sensie ciotka ze strony matki) 
i 'tabu';

2) ustalone znaczenie jest najzwyklejsze i najczęściej nadawane przez tubyl
ców, jest więc to znaczenie prymame;

3) nazwy własne tłumaczy się w nawiasach, np. Molubabeba jako '(ojciec 
informatora)', Liluta jako '(wioska)';

4) niektóre środki gramatyczne również zostają wyjaśnione w nawiasach, 
np. '(i.d.)' oznacza inkluzywną liczbę podwójną, a '{e.p.)' — ekskluzywną liczbę 
mnogą (Malinowski 1935: 78).

Należy jednak pamiętać, że morfemowe tłumaczenia interlineame i tzw. 
tłumaczenia dosłowne44 nie przedstawiają analizy semantycznej45 wyrazów 
kiriwińskich, lecz służą jedynie jako pomoc w zrozumieniu struktury morfo- 
syntaktycznej kiriwiny. Sam zresztą Malinowski (1987: 127) podkreślał „nie- 
adekwatność tłumaczenia słów przez podawanie ich angielskich odpowiedni
ków i czysto prowizoryczny charakter stosowania słów angielskich jako od
powiedników mnemonicznych"46.

Tłumaczenie interlineame typologicznie odmiennych języków, jak np. 
aglutynacyjna kiriwina i fleksyjna polszczyzna, jest szczególnie trudne i mylą
ce. Może bowiem sugerować istnienie w przekładanym języku kategorii gra
matycznych, których w istocie nie ma, przykładem jest polski bezokolicznik, 
którym oddaje się różne osobowe formy czasownika kiriwińskiego, czy formy 
męskoosobowe i niemęskoosobowe w polszczyźnie, których nie zna kiriwina. 
Tłumaczenie interlineame nigdy więc nie zastąpi rzetelnej znajomości języka.

Układ interlineamy ułatwi czytelnikowi samodzielną analizę poszczególnych wy
rażeń, poznawanie pierwotnego znaczenia konkretnych słów oraz związków syn-
taktycznych między nimi. Nie zastąpi jednak pogłębionego studium gramatyki.
(Kuśmirek 2000: XIII)

Pierwsze polskie interlineame tłumaczenie Księgi Rodzaju zawiera cztery 
linie: 1) kody gramatyczne, 2) tekst oryginalny, 3) tłumaczenie, w którym sło
wo polskie podpisane jest pod słowem hebrajskim, 4) transliteracje. Stosowanie 
tu tego układu (poza linią czwartą, która byłaby oczywiście zbędna) nie jest 
możliwe z kilku powodów, np. granice między częściami mowy w kiriwinie są 
znacznie mniej przejrzyste niż w języku polskim, niektóre formy czasownika 
mogą pełnić wiele różnorodnych funkcji, dopiero kontekst kulturowy, sytu
acyjny i wypowiedzeniowy pozwala dokonać selekcji.

14 Krytykę określenia „tłumaczenie dosłowne" zob. np. w: Ktlnstler 1993 i Szczerbowski 1998: 22.
45 Zob. uwagę autorek Samoan Reference Grammar na ten temat (Mosel, Hovdhaugen 1992:18).
44 W oryginale: "the inadequacy of translating words by equating them to English equiva

lents and the purely provisional character of the employment of English words as mnemonic 
counters". (Malinowski 1935: 73)



1.7. Lista skrótów stosowanych
w tłumaczeniu interlineamym

cl. klasyfikator nominalny (zob. 2.2.17) 
clv. klasyfikator werbalny
e.d. forma ekskluzywna liczby podwójnej (zob. 2.2.3) 
emf. partykuła emfatyczna
e.p. forma ekskluzywna liczby mnogiej (zob. 2.2.3)
i.d. forma ekskluzywna liczby podwójnej (zob. 2.2.3)
i.p. forma inkluzywna liczby mnogiej (zob. 2.2.3) 

granica morfemowa

1.8. O celu i metodzie opisu

Podstawowym zamierzeniem jest przedstawienie stanu badań nad języ
kiem Wysp Trobrianda, co stanowi pierwszy etap przygotowań do własnych 
badań terenowych. Z założenia metoda opisu jest tu raczej tradycyjna. Wynika 
to z kilku powodów.

Zakładam, że czytelnikami będą nie tylko językoznawcy, czy też szerzej 
filolodzy, lecz również antropolodzy, a wiedza gramatyczna wyniesiona ze 
szkoły jest tradycyjna. Na studiach przyszli poloniści zapoznają się zwykle 
z jakąś „nietradycyjną" metodą opisu. Jest paradoksem, że czynią to po to, 
żeby nadal tradycyjnie nauczać gramatyki polskiej (albo nie nauczać jej wcale, 
np. w szkole średniej).

W Polsce reprezentowane są -  obok składni tradycyjnej wciąż jeszcze wykładanej 
na wielu uniwersytetach i wyłącznej [podkr. -  T. Sz.] w nauczaniu szkolnym — 
główne 3 nurty: transformacyjno-generatywny dominujący zwłaszcza w środowi
skach anglistycznych, dystrybucyjny oraz semantyczny oparty na założeniach 
logicznego rachunku predykatów. (Karolak 1999: 534)

Znamienne jest tu również „Słowo wstępne" w Składni współczesnego języ
ka polskiego (Saloni, Świdziński 1985: 11):

Kategoryczność twierdzenia o realności przerobienia całego materiału zawartego 
w skrypcie wypada jednak osłabić dwoma zastrzeżeniami.
Po pierwsze, skrypt nie referuje w zasadzie kursu składni tradycyjnej i wprowa
dza odmienny aparat pojęciowy, a jednak faktycznie -  choćby przez krytykę ujęć 
tradycyjnych i dyskusję z nimi -  zakłada dobrą znajomość kursu gramatyki ze 
szkół niższego stopnia, tzn. praktycznie ze szkoły podstawowej, bo tam obecnie 
ulokowana jest całość szkolnego kursu gramatyki opisowej języka polskiego. Stu
dentów, którzy nie spełniają tego warunku, należy zobowiązać do samodzielnego 
uzupełnienia braków. Polecić im można któryś z podręczników gramatyki obej



mujący kurs szkolny (np. Klemensiewicz 1960 lub Jaworski 1974). Ze względu na 
konieczność operowania przez nauczyciela pojęciami składni tradycyjnej, które są 
znacznie mocniej osadzone w świadomości społecznej, we własnej praktyce dy
daktycznej wykorzystywaliśmy pomocniczo na ćwiczeniach podstawowy pod
ręcznik składni Z. Klemensiewicza (Klemensiewicz 1969). Należał on też do lektu
ry obowiązkowej studenta.

Niechęć do nietradycyjnych metod opisu gramatyki objaśniają autorzy 
tzw. żółtej gramatyki akademickiej:

Zważywszy skalę różnic w stosunku do podręczników tradycyjnych, względną 
nowość i wysoki stopień abstrakcji przyjętego języka opisu, liczne odwołania 
raczej do wyniesionej ze szkoły średniej wiedzy matematycznej i logicznej niż 
gramatycznej, czytelnik oceni zapewnie tekst Gramatyki jako trudny. (Grochowski, 
Karolak, Topolińska 1984: 6-7)

Dotychczasowe opisy języka kiriwińskiego są mniej lub bardziej tradycyj
ne. Dlatego też ważniejsza od stosowania rozbudowanego aparatu pojęciowe
go (i nie zawsze przydatnego) jest inwentaryzacja zjawisk językowych. Analiza 
obszernego korpusu tekstów skłania do konkluzji, że liczba części mowy po
winna być zredukowana, np. kategoria przysłówka nie wydaje się mieć racji 
bytu. Z pewnością klasyfikatory (czy formanty klasyfikujące) nie są odrębną 
częścią mowy, należy je traktować jako morfemy gramatyczne, które służą 
derywacji i składni.

Książka zawiera trzy zasadnicze rozdziały: gramatykę -  przedstawioną 
semazjologicznie, słownictwo -  onomazjologicznie, oraz całościowe spojrzenie 
na język kiriwiński -  typologicznie. Stopień zaawansowania badań nad kiriwi- 
ną nie pozwala jeszcze na opracowanie gramatyki aktywnej, czyli gramatyki 
(dla) mówiącego, a więc w ujęciu onomazjologicznym. O potrzebie takiej gra
matyki nie trzeba przekonywać (Hockett 1965, Norman 1994, Vemikovskaja 
2001). Wraz z rozwojem wiedzy o języku praaustronezyjskim i wywodzącym 
się z niego językiem praoceanicznym rosną szanse powstania historycznego 
opisu języka kiriwińskiego. Pomocna tu będzie dialektologia, niestety jeszcze 
nie wszystkie dialekty zostały opisane, a czas nagli z powodu szybko zacho
dzących zmian zwłaszcza w obrębie słownictwa, w którym rośnie liczba zapo
życzeń z angielskiego, wypierających np. rodzime liczebniki.



2. GRAMATYKA JĘZYKA KIRIW1NA

2.1. Fonologia

2.1.1. O wymowie

Grammar of the Kińwina dialect Fellowsa (1901) jeszcze nie mogła zawierać 
opisu fonologicznego języka kiriwina. Jej autor ograniczył się do zwięzłych 
uwag o wymowie.

The vowels are sounded as in Italian; the consonants as in English, except that g 
is always hard1. (Fellows 1901: 3)

The general rule is for the accent to fall on the penultimate syllable; exceptions are 
fairly numerous2. (Fellows 1901: 9)

Podstawov/e informacje o wymowie samogłosek i spółgłosek kiriwińskich, 
a także o akcencie3 zawiera fragment Argonautów zachodniego Pacyfiku, pomi
nięty w polskim przekładzie z roku 1981:

The native names and words in this book are written according to the simple 
rules, recommended by the Royal Geographical Society and the Royal Anthropo
logical Institute. That is, the vowels are to be pronounced as in Italian and the con
sonants as in English. This spelling suits to sounds of the Melanesian languages of 
New Guinea sufficiently well. The apostrophe placed between two vowels indica
tes that they should be pronounced always on the penultimate, rarely on the anti
penultimate. All the syllables must be pronounced clearly and distinctly4. (Mali
nowski 1922: XX)

1 „Samogłoski brzmią jak we włoskim, spółgłoski jak w angielskim, poza tym że głoska g jest 
twarda".

2 „Ogólną regułą jest, że akcent pada na sylabę przedostatnią; wyjątki są dość liczne".
3 W „Uwadze fonetycznej" zamieszczonej na końcu Formantów klasyfikujących w języku 

Kińwiny Malinowski (2000a) nie wspomina o miejscu akcentu. Zob. w tym tomie rozdz. 2.1.4.
4 „Nazwy tubylcze oraz wyrazy w tej książce zapisano zgodnie z prostymi zasadami zaleca

nymi przez Królewskie Towarzystwo Geograficzne oraz Królewski Instytut Antropologiczny. 
Znaczy to, że samogłoski wymawia się jak w języku włoskim, a spółgłoski jak w języku angiel
skim. Zapis ten odpowiada dźwiękom języków melanezyjskich Nowej Gwinei wystarczająco 
dobrze. Apostrof umieszczony między samogłoskami wskazuje, że trzeba je wymawiać oddzielnie, 
a nie łączyć w dyftong. Akcent prawie zawsze pada na przedostatnią sylabę, rzadko na trzecią od 
końca. Wszystkie sylaby wymawia się jasno i wyraźnie".



Wymowa głosek kiriwińskich nie sprawi trudności osobie znającej język 
polski. Trzeba jednak pamiętać, że litera y oznacza spółgłoskę j5, a w -  ł (ale 
nie „kresowe"). Samogłoska i nie powoduje zmiękczenia poprzedzającej spół
głoski. Znak apostrofu sygnalizuje zwarcie krtaniowe, a więc rozdzielną wy
mowę sąsiednich liter samogłoskowych. Spółgłoski ł, d, s, n są przedniojęzy- 
kowe dziąsłowe (tak samo jak w angielskim), a nie przedniojęzykowe zębowe 
(jak w polskim).

2.1.2. Inwentarz fonemów

Badacze (Senft 1986: 11-14, Lawton 1993: 14-19)6 są zgodni, że system fo- 
nologiczny języka kiriwina obejmuje 5 fonemów samogłoskowych (i, e, a, o, u), 
6 dyftongów (ei, eu, ai, au, oi, ou) i 18 fonemów spółgłoskowych (p, b, t, d, k, g, 
rti, n, pw, bw, kw, gw, mw, r, v, l, w, y). Gunter Senft (1986: 11-12) wyodrębnia 
ponadto jeszcze jeden fonem: ('), tj. zwarcie krtaniowe (glottal stop), które za
znacza się graficznie apostrofem. Znak ten po raz pierwszy zastosował w od
niesieniu do kiriwińskiego Bronisław Malinowski. Stosuje go również Senft: 
kaukwa7 'rano' i ka'ukwa "pies'. Nie pojawia się on jednak w systemie zapisu 
Fellowsa czy Lawtona, którzy badali jeden i ten sam dialekt: kavataria. Być 
może zwarcie krtaniowe nie różnicuje znaczenia wyrazów w owym dialekcie.

Wymowa dyftongów jest uwarunkowana stylistycznie i dialektalnie. Np. 
/a i/  wymawia się [ai] pod akcentem, zwłaszcza w mowie formalnej lub emo
cjonalnej, najczęstsze jest w kilivila. Realizacja owego dyftongu jako [oi] ma 
zabarwienie archaiczne, ironiczne (Senft 1986: 14), ale neutralne w dialekcie 
yeiwau, a także kaibwagina (Lawton 1993: 18). Wymowa /a i/  jako [e] jest 
typowa dla biga galawala (a więc dla rejonów Kaisiga, Bulakwa, Lebola, Giwa, 
Koma i Tauwema na wyspie Kaileuna). W kavataria /a i/  jako [e] występuje 
jedynie w krótkich wyrazach odległych od centrum prozodycznego, wymowa 
[ai] jest charakterystyczna dla mowy starannej lub emocjonalnie nacechowanej 
(Lawton 1993: 18).

Nowau (kitava, kitawa) będący dialektem języka kiriwińskiego nie był 
przedmiotem badań fonologicznych. Pewne wyobrażenie o wymowie daje 
jedynie uwaga Scodittiego:

My pronunciation of Nowau was also affected by alveolar (lateral/approximant) 
and palato-alveolar phonemes, which characterized Boyowa8, than by velar, uvu
lar (both fricative and approximant), and glottal phonemes, which characterize 
Nowau9. (Scoditti 1990: 209)

s Prawdopodobnie także drugi człon dyftongu /a i/.
6 Wspólną podstawą rozważań jest książka NS. Trubieckiego (1970).
7 Sam Senft dodaje jednak komentarz: casual speech. Por. kaukioau 'rano'.
8 Boyowa to dawna nazwa wyspy Kiriwina.
9 „Moja wymowa języka nowau pozostawała także raczej pod wpływem fonemów dziąsło- 

wych i podniebienno-dziąsłowych, które charakteryzują język wyspy Boyowa, niż pod wpływem



2.1.3. Upodobnienia fonetyczne

Zmiana brzmienia niektórych formantów i wyrazów dotyczy głównie 
następujących wypadków:

-  ku + samogłoska > kw + samogłoska, np. ku 'ty'+ iga'ega 'drżeć' > kwi- 
ga'ega 'drżyj, drżysz';

-  ku + k + samogłoska > kw + samogłoska, np. ku 'ty' + kabukwani 'chwy
tać, dotykać' > kwabukwani 'chwyć, dotknij, chwytasz, dotykasz';

-  m + v > mm, np. um 'mój, moja, moje, moi' + valu 'wioska' > ummalu 
'moja wioska';

-  m + w > mw, np. um 'mój, moja, moje, moi' + waga 'czółno' > ummaga 
'moje czółno'.

Upodobnienie v i w do m nie jest obligatoryjne w mowie potocznej.
Altemacja k//kw występuje również w wyrazie tokwatumiki (Vit42.23) 'tłu

macz' powstałym z przyłączenia do słowa katumiki (Sc372) 'znaczenie, znaczyć' 
formantu klasyfikującego to-, odnoszącego się do mężczyzn. Słowo to etymo
logicznie oznacza więc interpretatora10 11.

W kiriwinie można znaleźć przykłady zjawiska przypominającego har
monię wokaliczną, typową dla języków aglutynacyjnych. Na oznaczenie towa
rzysza, kompana, przyjaciela stosuje się so i se w zależności od tego, czy w na
stępnej sylabie jest samogłoska przednia czy tylna, por. so-da 'nasz towarzysz', 
so-gu 'mój towarzysz' i se-si 'ich towarzysze'. W dalekcie kilivila wykładnikiem 
liczby mnogiej zaimków może być -si- i -sa-. Por. ma-kai-si-na bani i ma-ka-sa-na 
bani '(tam)te haki' (Lawton 1993: 281).

2.1.4. Akcent

W języku kiriwińskim akcent pada z reguły na przedostatnią sylabę (Fel
lows 1901: 9, Malinowski 1922: xx, Senft 1986: 25). Według obliczeń Lawtona 
(1993: 44) reguła ta sprawdza się w 95%.

Ostatnia sylaba jest akcentowana, jeśli kończy się spółgłoską m albo dyf- 
tongiem, np. ba'kam 'zjem' i tau'au 'mężczyźni' (Senft 1986: 25; Lawton 1993: 
45). Forma kam 'jeść' pierwotnie miała postać *kamuu, czyli była dwusylabowa, 
ale wskutek zaniku wygłosowego u stała się jednosylabowa. Miejsce akcentu 
jednak nie uległo przesunięciu.

Niekiedy pozycję sylaby akcentowanej wyznacza nie tylko otoczenie fo
netyczne, lecz również struktura morfemowa wyrazu, którego końcowe trzy 
sylaby mają postać: CY-Ci/w-G?12. Jeśli owe trzy sylaby tworzą jeden morfem,

tylnojęzykowych, uwulamych (zarówno szczelinowych i aproksymatywnych), a także fonemów 
glottalnych, które charakteryzują nowau".

10 Por. tokwaraiwaga (R107) 'naczelnik' i karaiwaga 'rządzić'.
11 Pierwotna forma zachowała się dialekcie nowau (kitava, kitawa): kamu (Scoditti 1990: 372 

s.v. kamu)
12 C -  spółgłoska, V -  samogłoska, i/u  -  albo i, albo u. Dywiz oznacza granicę sylaby.



wtedy miejscem akcentu w danym wyrazie jest trzecia sylaba od końca, 
w przeciwnym razie przedostatnia sylaba jest akcentowana. Por. 'luguta "typ 
yamu' i lu’guta "moja siostra' (gdy mówi chłopiec lub mężczyzna). W ostatnim 
wyrazie miejsce akcentu pada na sylabę gu, gdyż wyraz lu'guta 'siostra' dzieli 
się na trzy morfemy: lu-gu-ta.

Akcent pada na trzecią sylabę od końca w wyrazach o układzie ostatnich 
trzech sylab: CW-ka-l/na, jeśli tworzą one jeden morfem, np. ma'rakana 'czerwo
ny, kolor czerwony', 'pokala 'danina składana wodzowi'.

W języku kiriwińskim miejsce akcentu może w niektórych wypadkach 
różnicować znaczenie wyrazu, por. 'mwasila 'magia kula' i mwa'sila 'wstyd', 
'sibula 'uczucie zimna' i si'bula 'dół, tyłek'.

Wypowiedzi emfatyczne charakteryzuje przesunięcie miejsca akcentu na 
ostatnią sylabę i wzdłużenie samogłoski, np. inaguuu! (N27) 'o moja matko!' 
(por. inagu).

Możliwe jest również występowanie akcentu pobocznego w wyrazach 
dłuższych w celu podkreślenia budowy morfemowej lub uwydatnienia redu- 
plikacji (Senft 1986: 27).

2.1.5. Intonacja zdaniowa

Nie była przedmiotem wnikliwych badań. Kontur intonacyjny prostego 
zdania oznajmującego w zwykłym szyku nieemfatycznym: podmiot (S) -  orze
czenie (V) -  dopełnienie (O) przedstawia Ralph Lawton (1993: 126), stosujący 
notację 123.

Zdanie to można oddać w polszczyźnie jako 'my nosimy kieł świni (jako 
ozdobę)'13.

Różnicowanie się konturów intonacyjnych w zdaniach z szykiem prze
stawnym (SOV, VOS, VSO, VOS, OSV, OVS) nakreślił Ralph Lawton (1993: 
124, 126). Liczba 1 oznacza podmiot, liczba 2 -  orzeczenie, a liczba 3 -  dopeł
nienie.

13 Tłum. interlineame: 
yakidasi ta-sikam-si dogadoga 
my nosimy (i.p.) (ozdoba na piersi z kła)

1 (subj NP) 2 (VP) 3 (obj NP)

136) Yakidasi

we we.wear chest.omament



3 1 1 2

W pytaniach o uzupełnienie ton najpierw gwałtownie rośnie, a później 
powoli opada aż poniżej tonu podstawowego (Lawton 1993:128).

Zdanie to po polsku brzmi: 'Kto będzie pilnować wioski?'. Wyraz biyamati 
(b-i-yamałt) oddaje się tu jako 'będzie pilnować', availa to zaimek pytajny 'kto?', 
a valu znaczy 'wioska', 'miejscowość'.

2.2. Morfologia

2.2.1. Części mowy14

Jednym z najistotniejszych zagadnień gramatyki każdego języka natural
nego są części mowy.

Najogólniejsze klasy pojęciowe wyrazów, z którymi łączą się prymamie określone 
funkcje składniowe. Wyrazy spełniają równocześnie dwie funkcje: oznaczają zja
wiska rzeczywiste będące poza językiem i określają swój stosunek do pozostałych 
członów zdania, w którym występują. Te dwie funkcje realizują różne wyrazy 
w różny sposób, co jest podstawą ich podziału na części mowy według kryterium 
syntaktycznego i semantycznego. (Gołąb, Heinz, Polański 1970:111)

14 Do zagadnienia tego powracam w rozdz. 4.3.2.



Według Jerzego Kuryłowicza (1960: 41-50) i Adama Heinza (1972) w języ
kach idoeuropejskich występują jedynie cztery części mowy: rzeczownik, cza
sownik, przymiotnik i przysłówek15. Zaimki i liczebniki to podkategorie owych 
czterech części mowy. Z kolei przyimki, spójniki i partykuły jako morfemy 
gramatyczne nie są wyrazami, nie spełniają więc warunku zaliczenia do części 
mowy. Wykrzykniki nie spełniają drugiego warunku jako twory ekspresywno- 
-impresywne, podczas gdy części mowy wyrażają funkcję obiektywną (symbo
liczną w szerszym znaczeniu). Prymamie rzeczownik jest podmiotem, czasow
nik -  orzeczeniem, przymiotnik -  przydawką, a przysłówek -  okolicznikiem. 

Możliwa jest również inna klasyfikacja oparta na kryterium morfologicznym:

W związku z typologią morfologiczną istotny jest problem kategorii leksykalnych 
-  tzw. c z ę ś c i  m o w y .  Zbiór takich kategorii leksykalnych w danym języku 
winien być traktowany jako właściwy temu językowi i zależny od jego struktury 
morfologicznej. W języku p o 1 s k i m na przykład wydzielenie rzeczowników, 
zaimków, przymiotników, liczebników, czasowników, przysłówków itp. jest i za
sadne, i prawidłowe. Nadto jak najbardziej zasadne jest zgrupowanie pewnych 
kategorii (rzeczownik, przymiotnik, zaimek, liczebnik) w kategorię wyższego rzę
du (imiona = nomina) i przeciwstawienie jej kategorii słowa (= verba) -  faktycznie 
w języku polskim kategorie odmieniają się według tych samych paradygmatów 
(deklinacji) i przeciwstawiają się paradygmatom werbalnym (koniugacjom); dla 
pierwszych charakterystyczne są kategorie gramatyczne przypadka, rodzaju, licz
by, dla drugich -  gramatyczne kategorie czasu, osoby, liczby. Dla bardzo wielu ję
zyków jednak charakterystyczne jest istnienie kategorii leksykalnej zawierającej 
zarówno wyrazy odpowiadające polskim przymiotnikom, jak i czasownikom. 
(Majewicz 1989: 211)

W różnych językach liczba części mowy może być odmienna16.

Pa3jmmifl KacaioTCH xax caMoro cocraBa, Tax w oóbeMa OTnenbHbix Hacrefl pemi. Tax, b pyc., 
4>paHii., naT. H3bixax BbmenaioTCfl cymecTBHTenbHoe, npunaraTenbHoe. rnaron, Hapenwe. 
B pjuie h3uxob CeB. AMepnxn u AtfcpnxM Hapemia m npwnaraTenbHbie He pa3Jiw»iaioTCH. B xmt. 
H3bnce pa3JiMHaK)TCfl mmh, npeiiMxaTHB (maron, npmiaraTejibHoe), Hapenwe. B Hex-pbix snuxax 
BhruieHHioTCH Tojibxo hm si M maron (Hanp. b HHneftcxoM H3bnce ttyMa). Pa3romM5i b oóbeMe m. p. 
Ha6nx)naK)TCfl npn cpaBHeHHM 5i3bixa xayca, nie cnoBa, cootbctcByiouiMe npiuiaraTenbHbiM np. 
H3UXOB, OÓT>eHHHHK)TCH C CyilieCTBMTeJIŁHblMM, H ÓHpM. 513., me TaKHe CJ10B3 o6T>eHHH5nOTC5I 
c rnaronoM. Hanóonee nocTOHHHbiM b H3bncax 5mn5ieTC5i npoTMBonocraHneHMe mmchm h marona, 
onHaxo yHMBepcajibHocTb (...) 3roro pa3nHHMH ocraeTca Henoxa3aHHoił17. (Jarcewa 1998: 578)

15 W Rosji pogląd ten głosił A.M. PeSkowskij (1956:102). Wydanie I ukazało się w roku 1914.
16 Pomijam tu różnice wynikające ze stosowania odmiennych kryteriów wyróżniania części 

mowy. Najnowsza gramatyka języka polskiego (Wróbel 2001: 73-81) wyodrębnia aż 16 części mo
wy: przywyrazek, przyliczebnik, modalizator, operator trybu, partykuła, spójnik, przyimek, przy
słówek, przymiotnik, liczebnik, rzeczownik, czasownik, relator, względnik, dopowiedzenie, wy
krzyknik.

17 „Różnice dotyczą tak samego zestawu, jak i zakresu poszczególnych części mowy. Np. 
w rosyjskim, francuskim i łacińskim wyodrębnia się rzeczownik, przymiotnik, czasownik, przy
słówek. W szeregu języków Ameryki Północnej i Afryki przymiotniki i przysłówki nie są rozróż
niane. W języku chińskim rozróżnia się imię, predykatyw (czasownik i przymiotnik) przysłówek. 
W niektórych językach wyodrębnia się tylko imię i czasownik (np. w indiańskim języku jurna).



Autorzy gramatyki hawajskiej (a więc języka, który należy do tej samej 
rodziny językowej co kiriwina) nie wyróżniają np. przymiotnika i przysłówka.

Readers new to linguistics may be shocked to learn that adjectives and adverbs are 
lacking in the analysis just presented. The shock is due to the fact that most 
persons think in terms of their mother tongue. In English, adjectives are formally 
determined: they inflected for comparative and superlative degree (big, bigger, 
biggest) or may be preceded by more and most (serious, more serious, most serious). 
No such criteria exist in Hawaiian. Big is an adjective in English; but that does not 
make it an adjective in Hawaiian. It is easy to understand that the need to analyze 
in terms of the Hawaiian language rather than in terms of one's mother tongue is 
a major yet unsurmountable hurdle18. (Elbert, Pukui 1999: 43-44)

Analiza obszernego korpusu tekstów kiriwińskich skłania do konkluzji, że 
dokonując klasyfikacji według kryterium syntaktycznego i semantycznego 
w kiriwinie wyróżnić można trzy części mowy: czasownik, rzeczownik i „przy
miotnik". Nazwę trzeciej części mowy ujmuję w cudzysłowie, aby sugerować, 
że kiriwińskiemu „przymiotnikowi" odpowiadają w polszczyźnie przymiotnik 
i przysłówek. Nie ma bowiem formalnych różnic między bwaina 'dobry' (vavagi 
bwaina (Lkll.13) 'dobre rzeczy') i bwaina 'dobrze' (Ivagi saina bwaina 'Robi [to] 
bardzo dobrze'). Składniowo może pełnić funkcję określnika atrybutywnego 
adnominalnego (czyli przydawki) lub określnika atrybutywnego adverbalnego 
(czyli okolicznika). Dlatego kiriwiński „przymiotnik" można nazwać określni- 
kiem atrybutywnym. Przyjmując istnienie trzech części mowy w kiriwinie, 
należy stwierdzić, że w tekście najłatwiej rozpoznawalna jest forma czasowni
ka, która w najmniejszym rozwinięciu składa się z przedrostka osobowego 
i rdzenia. Ów przedrostek po dodaniu do rzeczownika czy określnika atrybu
tywnego czyni go czasownikiem, por. i-guyau (NI 18) 'jest wodzem' (por. guyau 
'wódz'). W jednym zdaniu może występować gaga jako określnik atrybutywny 
adverbalny ('źle') i jako określnik predykatywny i-gaga ('jest zły'), np. Tavagi 
gaga igiburuwasi, ninasi igaga (A457) '[Gdy] robimy źle, [duchy] są rozgniewa
ne, ich zamierzenia są złe'.

W kiriwinie kabitam (R309, N239) jest wyrazem o znaczeniu 'mądrość' za
liczanym do rzeczownika. Po przyłączeniu jednak przedrostka osobowego

Różnice zakresu części mowy dają się zaobserwować przy porównaniu języka hausa, gdzie wyrazy 
odpowiadające przymiotnikom innych języków łączą się z rzeczownikami, i języka birmańskiego, 
gdzie takie wyrazy łączy się z czasownikiem. Najbardziej stałe w językach jest przeciwstawienie 
imienia i czasownika, jednakże uniwersalność (...] tego rozróżnienia pozostaje nieudowodniona".

1# „Nowi adepci lingwistyki mogą być zszokowani, dowiedziawszy się, że przymiotniki 
i przysłówki nie występują w właśnie przedstawionej analizie. Szok wynika z faktu, że większość 
osób myśli kategoriami własnego ojczystego języka. W angielskim przymiotniki są formalnie de
terminowane: ich forma zmienia się w stopniu wyższym i najwyższym (big 'duży', bigger 'więk
szy', biggest 'największy') albo mogą być poprzedzone przez more 'bardziej' i most 'najbardziej' 
(serious 'poważny', more serious 'bardziej poważny7, most serious 'najbardziej poważny'). Żadne 
takie kryteria nie istnieją w hawajskim. Big jest przymiotnikiem w angielskim; ale to nie czyni go 
przymiotnikiem w hawajskim. Łatwo rozumieć, że potrzeba analizy w kategoriach raczej języka 
hawajskiego niż ojczystego jest wciąż jeszcze główną przeszkodą nie do przeskoczenia".



(i ewentualnie wykładnika liczby mnogiej -si) staje się predykatem, por. ikabi- 
tamsi (R25) 'oni są mądrzy', a z formantem klasyfikującym to- tworzy przy
miotnik tau tokabitam (N85, 106) 'mądry człowiek'19. Ten ostatni przykład 
przypomina związek zgody w polszczyźnie. Dowodzi jednocześnie, że nie 
można dokonać redukcji części mowy w kiriwinie z trzech do dwóch, a więc 
zaliczenia rzeczownika i określnika atrybutywnego do jednej grupy. Oczywi
ście formanty klasyfikujące mogą występować i w rzeczownikach, przykładem 
jest to-kabitam (B, N2390) 'rzeźbiarz będący mistrzem'. Są one środkami sło
wotwórczymi. Dlatego termin „formant" jest tu w pełni uzasadniony.

Do tworzenia wypowiedzi kiriwińskich służą wyrazy (3 części mowy: 
rzeczowniki, czasowniki, określniki atrybutywne), morfemy luźne (przyimki, 
spójniki, partykuły) oraz wykrzykniki. Formant klasyfikujący jest afiksem, 
a nie częścią mowy czy morfemem luźnym. Zaimek czy liczebnik jest podkate- 
gorią rzeczownika, czasownika i określnika atrybutywego. Trzy wymienione 
części mowy składają się z morfemu leksykalnego (jest to ich cecha konstytu
tywna) i afiksów (cecha akcesoryczna).

Stosowanie terminu zaimek do opisu języka kiriwińskiego wymaga wyja
śnienia. Co najmniej z synchronicznego punktu widzenia należy od niego od
różnić afiksy osobowe, np. morfem ku- w ku-vagi 'robisz'. Nazywam go tu 
przedrostkiem osobowym. Odpowiada on funkcjonalnie końcówce polskiej 
formy czasownikowej.

2.2.2. Reduplikacja

Reduplikacja to całościowe lub częściowe podwojenie rdzenia20. W języku 
kiriwińskim przykładem reduplikacji całościowej jest gaga gaga (S393) 'bardzo 
zły' (por. gaga 'zły') i kelikeli (L137, 148) 'kopać i kopać, ciągle kopać' (por. keli 
'kopać'). Z kolei reduplikację częściową ilustruje forma sususina (L282) 'inten
sywnie kiełkować' (por. susina 'kiełkować'), wyraz kay-sususina (L282) (klasyfi
kator kay odnoszący się do roślin + podwojenie rdzenia -susina) oznacza roślinę 
rozwijającą się nader bujnie.

Z przytoczonych przykładów wynika, iż jedną z funkcji obu odmian owe
go zjawiska jest wyrażanie intensywności cechy lub czynności. Reduplikacja 
może być również sposobem tworzenia liczby mnogiej rzeczownika, por. gwadi 
'dziecko' i gugwadi 'dzieci'21.

A difficult subject is that of reduplication of verbs. Sometimes it gives the words an ite
rative or durative meaning; sometimes it is employed only for emphasis. Here again 
one has to consider the sentence as a whole and as a part of its context, and only then 
proceed to the grammatical diagnosis of the word22. (Malinowski 1935a: 32)

19 W tłumaczeniu interlineamym: człowiek c/._mądry. Symbol cl. oznacza formant klasyfi
kujący.

20 Zjawiska reduplikacji głównie w językach indoeuropejskich dotyczy książka: The Deve
lopment of Verbal Reduplication in Indo-European (Niepokuj 1997).

21 Zob. rozdz. 2220 poświęcony liczbie.
22 „Trudnym problemem jest też reduplikacja czasowników. Niekiedy nadaje ona słowom 

znaczenie iteratywne czy duratywne; czasem służy tylko emfazie. Również w tvm wypadku trzeba



Podwojenie rdzenia może mieć nacechowanie stylistyczne, przykładem 
jest magiczna reduplikowana forma bi-lalola (G249, L219, 274, 277, 314) 'mógłby 
być zakotwiczony'. Według objaśnienia tubylcy biga bi-lola; megwa bi-lalola 
(1277) 'w języku potocznym bi-lola; w języku magicznym bi-lalola'. Być może 
powtórzenie rdzenia, sugerujące intensywność i wyrażające emfazę, ma służyć 
zwiększeniu skuteczności aktu magicznego.

Reduplikowane formy czasownika oznaczają czynność w toku. Oddaje się 
je za pomocą angielskich form present progressive, a formy niereduplikowane -  
za pomocą simple present (Lawton 1993: 79), por. ivagi 'he does' (robi w ogóle) 
i iuvagi 'he is doing' ('robi teraz'), ilagi 'he hears' ('słyszy w ogóle') i ililagi 'he is 
hearing' ('słyszy teraz'), imeguva 'he magics' ('odprawia magię w ogóle') i imi- 
gameguva 'he is magicing' ('odprawia magię teraz'). Morfem i jest przedrost
kiem 3. osoby czasownika. Reduplikacji czasownika dotyczy rozdział 2.2.5.

2.2.3. Struktura morfemowa czasownika kiriwińskiego

W najprostszej postaci forma czasownika, składa się z dwu elementów: 
przedrostka osobowego i rdzenia. Język kiriwiński jest aglutynacyjny, a nie 
fleksyjny. W formie adoki 'myślę' przed rdzeniem czasownika (np. doki 'myśl-') 
występuje przedrostek osobowy (np. a- 'ja', który funkcjonalnie odpowiada 
polskiej końcówce 1. os. 1. poj., tu: '-ę'). Innym przykładem jest ivagi 'robi' 
(i- 'on, ona, ono' + vagi 'robić'23). Szerzej budowę morfemową oraz słowotwór- 
stwo czasownika omawia rozdział 2.2.4.

2.2.4. Przedrostki osobowe24 czasownika

Kompletną listę prefiksów osobowych dialektu kilivila zestawia tabela.

rozpatrywać zdanie jako całość i jako część kontekstu, dopiero wtedy można przechodzić do okre
ślenia gramatyki danego słowa", (tłum. T. Sz.)

23 Choć znaczenie rdzenia oddaje się tu za pomocą polskiej formy bezokolicznika, czytelnik 
nie powinien wyciągać wniosku, że kategoria bezokolicznika występuje w języku kiriwińskim 
w takim sensie jak w językach słowiańskich. Dlatego słuszniejsze wydaje się oddawanie vagi 
w tłumaczeniu morfemowym jako 'rob-' czy 'robi-'.

24 W literaturze przedmiotu dotyczącej kiriwiny i języków genetycznie pokrewnych stosuje 
się określenia: pronominal prefixes 'przedrostki zaimkowe' (Fellows 1901: 6, Malinowski 1935: 31, 
Malinowski 1987: 69), subject markers (Lithgow 1976a: 467), an inalienable subject prefix (Lawton 
1977: 923), subject prefixes, being personal-pronominal-prefixes 'przedrostki podmiotowe, będące oso
bowymi prefiksami zaimkowymi' (Senft 1986: 36), an obligatory subject marker prefix (Lawton 1993: 67), 
subjector personal pronominal prefixes (Senft 1994: 90), subject pronominal clitics (Ross 1988: 364), 
Arthur Capell (1969: 49) w pracy o językach Papui-Nowej Gwinei stwierdza: „the verb is preceded by 
a subject-marking particle, in the older tradition called a 'verbal pronoun' which marks the person and 
number of the subject, and may or not carry implications also of tense and mood". Tu stosuję termin 
„przedrostek osobowy", aby zasygnalizować, że forma ta, prawdopodobnie zaimkowego pochodzenia, 
nie jest wyrazem, lecz prefiksem, zatem nazwa „zaimek" nie wydaje się adekwatna. Funkcjonalnie afiks 
ten odpowiada końcówce czasownika w językach indoeuropejskkh. (Bednarczuk 1986:31)



Osoba Liczba pojedyncza Liczba podwójna Liczba mnoga
1. a- ka- (ekskluzywna) 

ta- (inkluzywna)
ka-...-se; ka-...-si (ekskluzywna) 
ta-...-se; ta-...-si (inkluzywna)

2. ku- (nie ma) ku-.-se; ku-...-si
3. i- (nie ma) i-...-se; /-...-si

Liczbę mnogą czasownika sygnalizuje morfem, którego postać zależy od 
dialektu (-si, -se, -sa), por. kiriwińskie odpowiedniki polskiej formy wyrazowej 
'robią'.

kaileula (-si) kilivila (-si lub -se) kavataria (-si) luba (-sa) kitava (-sa)
ivagisi ivagise ivagaisi ivagisa i vagisa

W narzeczu wsi Tauwema przedrostkiem 3. osoby może być także e-. 
Według poglądu Guntera Senfta (1986: 36) nie ma zasadniczej różnicy seman
tycznej między użyciem przedrostka e- a i-. Można je traktować jako warianty 
fakultatywne25 26. Przykładami są esisusi (e-sisu-si) 'żyją' i isisusi (i-sisu-si) 'żyją'. 
Przedrostek e- może także występować obok i- w narzeczu wsi Tukwaukwa, 
należącym do dialektu luba. Notuje go również Ralph Lawton (1993: 252): 
Kaina bogwa eikomasi kwau -  kaisekila 'Chyba rekiny już ich zjadły -  kto wie!'. W 
korpusie tekstów kiriwińskich, które zebrał Bronisław Malinowski, występuje 
przedrostek ay-:

ay//ai M303 M304 P65 Tl (fz służący tworzeniu czasu przeszłego) boge ay-na M303 już 
przybył boge ay-kota-si (ay-i-kota-si) M304 oni już przycumowali swoje czółna; ma- 
kay-na waga ai-kota P65 to czółno zakotwiczyło (Szczerbowski 2000:118)

Różnica brzmieniowa ay- (ai-)f ei i e- jest dialektalna. Morfem lay-, który 
również służy tworzeniu czasu przeszłego, według B. Malinowskiego jest bar
dziej emfatyczny od przedrostka ay- (ai).

Forma inkluzywna obejmuje zarówno nadawcę, jak i adresata, a forma 
ekskluzywna wyłącza adresata. Forma inkluzywna najczęściej występuje 
w polskim przekładzie jako bezosobowa, a więc ta-livala-si i ta-livala należy 
wtedy tłumaczyć 'mówi się', a nie 'mówimy' (ja i ty, ja i wy).

Liii'u gala kuravala -  talivala wala26 (L180)
"Mówi się, że mity nie mają magicznego wpływu'

Charakterystyczną cechą kiriwiny jest rola kontekstu w intepretowaniu 
wypowiedzi Trobriandczyków. Forma czasownika składająca się z przedrostka 
osobowego i rdzenia może oznaczać albo czas teraźniejszy, albo też przeszły.

25 „The subject-prefix for third person is facultatively i- or e-; the production of either e- or 
i- does not imply any kind of semantic differentiation of the verbal expression". (Senft 1986: 36)

26 Tłum. interlineame:
lili’u gala kurava-la -  ta-livala wala
mit nie wpływ.ma gicznv-jego -  mówimv (i.d.) po prostu



Dlatego formę Ivagi (R73) w zależności od kontekstu tłumaczy się na angielski 
He did/does/is doing it. W polszczyźnie oddaje się ją 'robił/robiła/robi (to)'.

Innym przykładem modyfikacji znaczenia jest użycie alivala 'mówię' 
w funkcji czasu przeszłego bogwa alivala makala27 (190) 'I have already said this' 
('już to mówiłem, już to powiedziałem'), mimo że kiriwina stosuje także spe
cjalne przedrostki na oznaczenie czynności przeszłej (zob. rozdz. 2.2.7).

Cytowane w rozdz. 1.2.1.6 zdanie Tomoya, kuma kugisi (Ynll.34) 'Panie, 
chodź i zobacz'28 29 jest przykładem użycia formy, która składa się z ku-, czyli 
przedrostka 2. osoby oraz morfemu czasownika -ma czy -gisi, w funkcji trybu 
rozkazującego. Temu samemu służy stosowanie przedrostka czasownikowego 
b(u)-, np. bukula29 'idź precz', 'może mógłbyś pójść'.

2.2.5. Sufiksy osobowe dopełnienia

Swoistą cechą kirwiny jest występowanie zdań jednowyrazowych, którym 
w innych językach odpowiadają konstrukcje składniowe kilku wyrazowe. 
Przykładem jest ayebwailim (Yn21.17) 'kocham cię' (ang. T love you')30. Forma 
predykatu inkorporuje tu 2 afiksy osobowe: przedrostek osoby-podmiotu 
i sufiks osoby-dopełnienia.

Osoba i liczba Sufiksy osobowe dopełnienia
1. osoba liczby pojedynczej -gu
2. osoba liczby pojedynczej -m
1. osoba liczby podwójnej ekskluzywnej -ma
1. osoba liczby podwójnej inkluzywnej -da
1. osoba liczby mnogiej ekskluzywnej -masi
1. osoba liczby mnogiej inkluzywnej -dasi
2. osoba liczby mnogiej -mi

Wchodzą w skład formy czasownika jako przyrostki, np. ku-layli-gu (L257, 
265) 'unikaj mnie': a-tay-m ulo buyagu (L267) 'ścinam rig mój ogrodzie'; 
i-gisay-dąsi (L25,121) 'widzą nas', luya wala ba-sakay-mi (L202) 'dam wam tylko 
orzechy kokosowe' (dosł. 'orzechy kokosowe tylko dam_wam').

W korpusie tekstów kiriwińskich nie znalazłem przykładu użycia sufiksu
3. osoby. Dopełnienie wyraża się za pomocą form typu matauna, które nie są 
afiksami, lecz wyrazami, np. Yeigu goli magigu balagi matauna (VA25.22) 
'Chciałbym i ja posłuchać tego człowieka', Nabwaia bukulagi matauna (VA25.23) 
'Jutro go usłyszysz'.

27 Tłum. interlineame: 
bogwa a-livala makala 
już ja-mówię tak
28 W oryginale greckim występuje icaT jako spójnik łączny: Kupie 2pxou Kai ióe

Panie, przyjdź i zobacz
W rosyjskim tłumaczeniu jest Tocnodu! noudu u nocMompu. Kiriwiński rdzeń -mai bliższy jest 

polskiemu przyjść niż pójść. W Biblii Tysiąclecia jest forma chodź, a nie przyjdź.
29 Zob. przytoczony w następnym rozdziale cytat z Malinowskiego (1935a: 31-32).
30 W narzeczu wsi Ta u we ma zdanie to ma postać Ayobweilim (Senft 1994: 99).



2.2.6. Reduplikacja czasownika

Istotna różnica między kiriwiną a dobu dotyczy redupiikacji czasowników 
złożonych, składających się z verbum i adverbium. Dobu dopuszcza jednoczesne 
podwojenie obu rdzeni (Lawton 1977). Kiriwiną pozwala na reduplikację tylko 
jednego z nich: ipupaisewavau31 'pracuje znowu' i ipaisewawovau31 32 33 'pracuje zno
wu i znowu' (Lawton 1993: 78-80).

Lp. forma niezreduplikowana polski odpowiednik forma zreduplikowana
1. ibasi 'stuka, uderza' ibisibasi
2. iboku 'kaszle' ibukuboku
3. Hagi 'słyszy' ililagi
4. ilega 'słucha' iligalega
5. ilivala 'mówi' ililivala
6. ilivalabogiua 'mówi pierwszy raz ililivalabogiva
7. 'mówi pierwszy' ilivalabubogioa
8. imeguva 'czaruje' imigameguva
9. ipaiseivavau 'pracuje znowu' ipupaiseioavau

10. 'pracuje znowu i znowu' ipaisewawovau
11. isaiki 'daje' isisaiki
12. iwokuva 'kończy (się)' iukuwokuva
13. ivagi 'robi' iuvagi
14. iyosi 'trzyma' iiyosi

Postać zreduplikowaną ma forma isasopasi w wypowiedzi Gala wala! Isasopasi 
(S160) 'Wcale nie! Oni kłamią', por. -sopa (N372) 'kłamać'. Inne przykłady użycia: 
ku-sasopa! (N99,100) 'kłamiesz!', Taga kusasopa! (N99,100) 'Nie kłam!'.

Podwojenie rdzenia czasownikowego jest charakterystyczne również dla 
derywatów rzeczownikowych, np. togigisa (LI96) 'patrzący, widz'13 (por. -gisa 
'widzieć'), tokakabwasi (SI6) 'kucharz'34 (por. -kabwasi 'gotować, opiekać na 
otwartym ogniu', tokakayta (S407) 'cudzołożnik' (por. -kayta 'cudzołożyć'), ulo 
ligalega (199) 'moje przesłuchiwanie'.

2.2.7. Przedrostek czasownikowy b- (ba//bu~)

Występuje przed przedrostkiem osobowym. Może sygnalizować, że czyn
ność, którą nazywa czasownik, nie jest dokonana.

31 Struktura morfemowa: i-pu-paisewa-vau. Forma pupaisewa jest reduplikacją paisewa.
32 Struktura morfemowa: i-paisewawa-wo-vau. Forma wavau jest reduplikacją vau.
33 Np. Kumaydona sagali; kayasa -  ta-sayki kokouyo togigisa (L196) 'Podczas wszystkich podzia

łów ceremonialnych i przedsięwzięć opartych na kontrakcie dajemy widzom kokouyo'.
34 Np. tokakabwasi yoku (S16) 'jesteś kucharzem' (obraźliwe dla Trobriandczyka, gotowaniem 

zajmują się wyłącznie kobiety).



This sound b- changes the character of the verb. It could be very roughly described 
as constituting the future tense, but in reality it is much more comprehensive cate
gory. It conveys the idea of potentiality, past, present or future; or at times it is 
simply emphatic. Thus a very strong imperative, defined as a rule by gesture, 
context and voice, would be expressed by the prefix bukula, 'go away!'; on the 
other hand buku as in bukula might be an expression of potentiality 'perhaps thou 
mightest go'. As a fixed meaning distinguishing verbs thus modified by the po
tential b I have chosen the English auxiliary verb 'might'. It remains to redefine in 
the commentary on each text the very vague sense which we have advisedly to 
this grammatical element and to give in the free translation its real and specific 
meaning derived from the context35 *. (Malinowski 1935a: 31-32)

Paradygmat form z przedrostkiem b- przedstawia tabela.

Osoba Liczba pojedyncza Liczba podwójna Liczba mnoga
1. b-a- ba-ka- (ekskluzywna) 

b a -ta (inkluzywna)
ba-ka-...-se; ba-ka-...-si (ekskluzywna) 
ba-ta-...-se; ba-ta-...-si (inkluzywna)

2. bu-ku- (nie ma) bu-ku-..-se; bu-ku-...-si
3 b-i- (nie ma) b-i-...-si; bi-...-se

Zdanie Ba-la o valu (L302, 304) w zależności od kontekstu można oddać 
w polszczyźnie "pójdę do wioski', 'mógłbym pójść do wioski', 'mogłabym pójść 
do wioski', 'mógłbym się udać do wioski' etc. Formy czasownikowe z przed
rostkiem b- mogą wyrażać zobowiązanie, obowiązek, powinność, np.: Avaka 
banigadi?37 (Mk6.24) 'O co mam prosić?', Ki, ammakawala? Bakalosi bakagimwalasi 
kaula mapula lakatuyu kina, bakasakaisi matausina sitana avaka bikamsi?38 (Mk6.37) 
'Mamy pójść i za dwieście dinarów kupić chleba, żeby im dać jeść?'. Formę cza
sownika bivagi (R73) można więc oddać w polszczyźnie 'zrobi, zrobiłby (to)', 
'miał (to) zrobić', 'mógłby to zrobić', 'zrobiłaby (to)', 'miała (to) zrobić' etc.

35 „Dźwięk b zmienia charakter czasownika. W przybliżeniu można powiedzieć, że w ten 
sposób powstaje czasownik w czasie przyszłym, ale w rzeczywistości jest to sposób tworzenia 
kategorii bardziej ogólnej. Obejmuje ona ideę możliwości, przeszłej, obecnej lub przyszłej, albo 
niekiedy jest po prostu formą emfatyczną. Stąd też bardzo silny nakaz, z reguły wyrażany za po
mocą gestu, kontekstu i głosu, będzie wypowiedziany przy użyciu przedrostka bukula ['go away!'] 
'idź precz!', z jednak drugiej strony buku w słowie bukula może być wyrazem możliwości ['perhaps 
thou mightest go'] 'może mógłbyś pójść'. Aby wyrazić ustalone znaczenie czasowników zmodyfi
kowanych w ten sposób przez b-, przedrostek oznaczający możliwość, wybrałem angielskie słowo 
posiłkowe ['might'] 'mógłby'. W komentarzu do każdego tekstu trzeba jednak przedefiniować 
bardzo niejasny sens, jaki nadaliśmy temu elementowi gramtycznemu, i podać w wolnym tłuma
czeniu jego rzeczywiste i specyficzne znaczenie wynikające z kontekstu, w jakim występuje". (Ma
linowski 1987: 69)

34 W kavataria jest bi-ta (Lawton 1993: 70).
37 Tłum. interlineame:

Avaka b-a-nigadi?
co mam-ja-prosić

38 Ki, ammakawala? Ba-ka-losi ba-ka-gimwala-si kaula mapula lakatuyu kina,
czy jak mamy-iść mamy-kupić jedzenie za 200 kin (waluta w lJapui-

ba-ka-sakai-si matausina sitana avaka b-i-kam-si?
Nowej Gwinei) mamy-dać im trochę co by-oni-zjedli



2.2.8. Przedrostek czasownikowy l  (la//lu-)

This sound imparts a tinge of definiteness; at times it places the action into a re
gular past, accomplish state; at times it only gives emphasis. On the whole it is 
best to regard it as an implement of definiteness and accomplishment39. (Malinow
ski 1935a: 32)

Paradygmat form z prefiksem /- przedstawia tabela.

Osoba Liczba pojedyncza Liczba podwójna Liczba mnoga
1. l-a- la-ka- (ekskluzywna) 

la-ta-40 (inkluzywna)
la-ka-...-se; la-ka-...-si (ekskluzywna) 
ba-ła-...-se; la-ta-...-si (inkluzywna)

2. lu-ku-41 (nie ma) lu-ku-.-se; lu-ku-...-si
3 l-e-42 (nie ma) l-e-...-si; l-e-...-se43

Czas przeszły tworzy się za pomocą form zaczynających się od /: la-, luku-, 
lay- itd. Tłumaczy się je jako formy czasu przeszłego dokonanego, np. la-sapwa 
(L200) -  'zasadziłem', luku-gis (L32) 'zobaczyłeś', boge lay-kuna (L24) -  'już pa
dało', la-ka-may-se -  'przyszliśmy, przybyliśmy', lu-ku-kwam-si (S470) -  'zjedli
ście'. Nie zawsze jednak jest to czynność dokonana, por. boge lay-may-se (M304) 
'już ruszyli; już podpływają'.

Zdanie Avaka paila lokuvagi baisa?44 (Vit3.13) oddaje się 'Dlaczego to uczyniłaś?' 
(Rdz3.13), ale w innym kontekście może ono oznaczać 'Dlaczego to uczyniłeś?'.

W dialekcie kitava formy czasu przeszłego dokonanego tworzy się za 
pomocą n-. Przykładem jest zdanie nova na nukwai mu (Sc244) 'wczoraj 
ci powiedziałem', które w kavataria brzmiałoby lova lalukwaim (R251) (lova l-a- 
lukwai-m). W formie 3. osoby czasu przeszłego dokonanego występuje ni (por. 
lei- w kavataria, lay- w kilivila, le- w narzeczu wsi Tauwema), np. aveira ni sekai 
mu buwa, nu ku kaui? (Sc211) 'kto dał ci czerwony betel, którego smakowałeś?'; 
Tabu gu ni sekai gu, buwa na kaui (Sc211) 'Brat matki mojej matki (przodek) dał 
mi i ja smakowałem czerwonego betelu'. Liczbę mnogą sygnalizuje morfem -sa: 
ni katukilagu/sa (Sc241) 'rozkazali mi'.

W narzeczu kulumata należącym do dialektu luba formę trzeciej osoby 
czasu przeszłego dokonanego sygnalizuje le-, czyli tak samo jak w tauwema: 
letna (189) 'przyszedł', lewa (123) 'poszedł', levagi (190) 'zrobił'.

19 „Dźwięk ten wprowadza odcień określoności, czasami umieszcza działanie w przeszłości, 
w stanie dokonanym, niekiedy przekształca się w formę emfatyczną. Generalnie lepiej jest uważać 
go za element, który służy określeniu czynności dokonanej". (Malinowski 1987: 70)

40 W kavataria jest lei-ta- (Lawton 1993: 70).
41 W kavataria jest lo-ku-.
42 W dialekcie kilivila prefiks / łączy się z prefiksem zaimkowym i tworząc lay-, np. lay-may-se 

(T3) 'przyszli tu'.
43 Zob. tabelę w rozdz. 223 przedstawiającą zróżnicowanie dialektalne morfemu -si//-se//-sa.
44 Avaka paila lo-ku-vagi baisa? 

dlaczego uczyniłeś to



Różnice dialektalne przedstawia tabela.

Prefiks 3. osoby czasu przeszłego dokonanego w języku kiriwińskim
tauwema kilivila kavataria kulumata kitava
le- lay- lei- le- ni
levagi 'zrobił' layvagi 'zrobił' leivagi'zrobiY levagi 'zrobił' ni vagi 'zrobił'

2.2.9. Funkcje bogwa

Brzmieniowe zróżnicowania dialektalne tej formy przedstawia tabela.

tauwema kilivila kavataria tukwaukwa kitava

bogiva
bogiva 
bogwe 
bogwo 
boge15

bogiva bogiva bougiva

Jest to jeden z wyrazów o najwyższej frekwenq'i. Według badań staty
stycznych nad korpusem „Aesthetic Conversations" (Scoditti 1990) zawierają
cym dane z dialektu kitava (i przekraczającym 50 stron) częstotliwość morfe- 
mu bougwa 'already' wynosi 255. Większą frekwencję mają jedynie: a T  (466), 
gera45 46 'not' (383), i 'he' (380), i 'it' (342)47. Bezpośrednio za nim na liście rankin
gowej jest makara 'like, as' (239).

Według B. Malinowskiego (1935: 43) boge to przysłówek wskazujący 
zakończenie akcji (an adverb of completion).

boge ibulatise valu gweguya (L24) 'wcxlzowie zaczarowali wioski'
zaczarowali wioski wodzowie

Mwakemwa, Purayasi boge ikańgasi, Numakala boge i bulati
'Mwakenuva i Purayasi umarli, ponieważ Numakala wykonał czarną magię'

Stosowanie morfemu, który w tłumaczniu interlineamym oddaje się lek- 
semem 'already' (poi. już), na oznaczenie czynności dokonanej nie jest czymś 
wyjątkowym w językach austronezyjskich. W języku malajskim taką funkcję

45 „Muszę przyznać, że przeglądając notatki z moich obserwacji lingwistycznych, wcale nie 
jestem pewien, czy moje rozróżnienia lingwistyczne są takie, jakie być powinny i bardzo często 
znajduję w moich notatkach dwie lub nawet trzy transliteracje tego samego słowa. Dotyczy to 
jedynie samogłosek, szczególnie w wygłosie, i najczęściej odnosi się do rozróżnienia między 
dźwiękiem a i o. Chciałbym jednak dodać, że tubylcy zawsze rozumieli mnie znakomicie. Rzeczy
wiste różnice fonetyczne występują w wypowiedziach tubylców, szczególnie gdy mówią szybko 
i połykają samogłoski; a pedanteria fonetyczna, z chwilą gdy fonetyka nie odgrywa roli w zakresie 
wyróżniania znaczeń, wydaje mi się jałowa". (Malinowski 1987:133-134, oryg. 1935: 77)

46 W innych omawianych tu dialektach jest gala 'nie'.
47 Morfemy a oraz i są przedrostkami zaimkowymi czasownika. Jedynie w zapisie Scodit- 

ti'ego nie pisze się ich łącznie z rdzeniem werbalnym.



pełni sudah, np. w zdaniu kita sudah makan 'my (już) zjedliśmy (posiłek)'. 
W zdaniach tego typu podobnie jak w kiriwinie istotniejsze w przekładzie 
na angielski czy polski jest nie zachowanie 'już', lecz wybór formy dokonanej 
czasownika.

It also appears from most of preceding examples that sudah is equivalent to the 
English “already”. This is not necessarily true. 'Already' is shown as optional in all 
of the English translations where it occurs. A much closer equivalent, as mentio
ned above, is the English perfect tense which indicates that a situation has been 
completed. “Already” appears in many of these utterances simply because it, too, 
shows that a situation has been completed, but it generally shows this in combina
tion with one of the perfect tenses48. (Mintz 1994: 69)

Różne opalizujące znaczenia wypowiedzi Kiriwińczyków uzyskiwane za 
pomocą morfemu bogwa ilustruje Ralph Lawton (1993: 72): Bogwa! 'Already! 
Finished!' ('Skończone!'), Bogwa ivagi 'He's done it!' ('Zrobił to!'), Bogwa leivagi 
'He has completed it' ('Skończył [to]'), Makateki leivagi 'He has only just com
pleted' [slightly more emphatic] ('Właśnie skończył' [nieco bardziej emfatycz- 
ne]), Bogwa makateki leivagi 'He has just now completed it!' [offhand comment] 
('Teraz właśnie skończył' [natychmiastowa uwaga]).

Morfem boge sygnalizuje zakończenie czynności, ale może także otwierać 
podrzędne zdanie czasowe, które w polszczyźnie zaczyna się od spójnika gdy.

Boge iwohoo kala tubukona, ikaibiga: „Yaygu ba-la o-gu-valu" (L203)

'Gdy minął miesiąc, on [mężczyzna z Nadili] powiedział: Popłynę do mej wioski'

W przekładzie interlineamym boge iwokwo kala tubukona brzmi 'skończył 
się jego miesiąc', czyli 'miesięczny pobyt'.

W kiriwinie bogwa może pełnić funkcję przymiotnika, np. bagula kwebogwa 
(N86) 'stary ogród', kala-bogwo (L166) 'stare pożywienie'; Kabutubogwa 'Stary 
Testament'. Wyraz omitibogwa (R72) (omitibogwo B, H) 'dawno temu' składa się 
z trzech morfemów: o 'na', miti 'oczy' i bogwa, które etymologicznie oznaczają 
'na stare oczy', czyli widziane dawno temu.

Jako przyrostek czasownika bogwa znaczy 'od dawna', por. ikanabogwa (176) 
{i-kanabo-gioo L142) 'leży od dawna', -si-bogwo (L199) 'mieszkać od dawna'.

Natomiast z formami werbalnymi zaczynającymi się od prefiksu b- słowo 
bogwa występuje jako przysłówek o znaczeniu 'wkrótce', np. Bogwa bidodeva 
(N215) 'wkrótce się rozjaśni', Minana bogiva binaveaka (N32) 'wkrótce przybie
rze na wadze'. 49

49 „Wydaje się także na podstawie większości przykładów, że sudah jest odpowiednikiem an
gielskiego already ['już']. Niekoniecznie jest to prawdziwe. Already pojawia się opcjonalnie we 
wszystkich angielskich tłumaczeniach, w których występuje. Znacznie bliższym odpowiednikiem 
jest angielski perfect tense ['czas dokonany'], który wskazuje, że sytuacja jest dokonana. Already 
pojawia się w wielu tych wypowiedziach po prostu dlatego, że także pokazuje, iż sytuacja się 
dokonała, jednak przeważnie pokazuje to w połączeniu z czasami dokonanymi".



Refleksje o sposobach użycia bogwa w porównaniu z igau przedstawia 
R. Lawton (1993: 71):

The temporals bogiva and igau may be seen as encompassing slices of the time scale, 
with igau referring to any time other than the time of the action, either past or fu
ture, and bogiva referring to a more limited slice, namely that part of the time scale 
which the speaker feels to be sufficiently close to his time of speaking to be preci
sely delineated. The past reference of bogiva approximates to the span of time refe
rable by the completive /-, while its future reference is limited, generally coming 
only to that part of the future close to the time of action which maketaki refers to; 
on occasions it may give a more expanded future reference. It is thus clear that bo
giva and igau cannot give a past or future reference if they are used in isolation49.

2.2.10. Funkcje igau

Morfem igau (R308) tłumaczy się na angielski at another time (past or futu
re) 'innym razem, innego razu (w przeszłości lub przyszłości)'. B. Malinowski 
(1937: 27) wyróżnia kilka funkcji, które nazywa temporal conjunction (spójnik 
czasowy, np. ang. when 'kiedy, gdy'), temporal demonstrative (zaimek wskazują
cy czasowy, np. ang. then 'wtedy', at that time50 'w owym czasie') i temporal 
correlative (korelatyw czasowy, np. ang. as soon as 'skoro tylko').

Znaczenie igau może być aktualizowane jako:
-  'wtedy', np. iga'u i-kugwo sipsipwapunu (L38, 119) 'wtedy najpierw wy

stępuje wysypka', Igau matauwena ivaigu (R247) 'Wtedy on mnie poślubił';
-  'później', np. iga'u boge i-wokwe molu (L24) 'później głód już minął', Iga'u 

bi-ma lu-gu-ta, i-gis bwayma boge i-kasewo (L199) 'Później przyjdzie moja siostra 
i ujrzy mój obficie napełniony spichrz', Igau bama bagisi bapilasem (N29) 'Przyj
dę później, zobaczę i ci pomogę';

-  'po czym', np. Mi-na-na i-keulo i-sakay-da; iga'u ta-lupisawo kabisi-tala 
(L197) 'Ta kobieta przyniesie wówczas (wartościowy przedmiot) i odda go 
nam; po czym my opróżnimy jedną przegródkę naszego spichrza yamowego';

-  'a potem', np. vitulola: bi-sonu iga'u i-tokaya (L260) 'vitulola znaczy, że 
najpierw się zanurzy, a potem się podniesie';

49 „Okoliczniki czasowe bogwa i igau można rozpatrywać jako obejmujące odcinki skali czasu, 
z igau odnoszącym się do dowolnego czasu, innego niż czas akcji, albo przeszłego albo przyszłego, 
i bogiva odsyłającego do bardziej ograniczonego odcinka, a mianowicie do tej części skali czasu, 
którą mówiący odczuwa jako wystarczająco bliską jego czasowi mówienia, aby była precyzyjnie 
nakreślona. Odniesienie bogiva do przeszłości jest zbliżone do kawałka czasu, do którego odsyła 
morfem /-, podczas gdy jego odniesienie do przyszłości jest ograniczone, ogólnie dochodzące jedy
nie do tej części przyszłości, która jest bliska czasowi akcji, do którego odsyła maketaki, okazjonal
nie może odnosić się do bardziej odległej przyszłości. Oczywiste jest więc, że bogiva i igau nie mogą 
odnosić się do przeszłości czy przyszłości, jeśli używa się ich w izolacji"

Por. uwagę o sposobach użycia igau i oluvi (Senft 1996a: 383).
50 W innym miejscu stosuje B. Malinowski (1935: 38) określenie the adverbial conjuntion 'spój

nik przysłówkowy' i podaje przykład iga'u 'at that time'.



-  'a następnie', np. Tokunabogwo makawala, bi-vata'i-si, boge bi-tokay kabilia; 
iga'u i-tokay kayasa. Vata'i -  pela vivila, baleko, kaulo (L189) 'W dawnych czasach 
było tak: oni kłócili się, walczyli, a następnie oni urządzali kayasa. Kłótnie te 
były z powodu kobiet, działek ogrodowych lub żywności';

-  'wobec tego', np. Iga'u Liluta gala buku-wakay-se sene bidubadu! (L193) 
'Wobec tego nie przychodźcie do Liluta zbyt często';

-  'poczekaj trochę, zaraz', np. I-kaybiga-si mina-Wakayse: „Iga'u, baka-waya-se 
kuui; kayne buku-waya-si?" (L194) 'Ludzie z Wakayse rzekli wówczas: „Poczekaj 
trochę, przynieśmy yam na pokaz lub może wy przyniesiecie pierwsi?" ';

-  'właśnie (już)', np. Igau alivala luguta (R248) 'Właśnie powiedziałam bratu';
-  'przedtem', np. Igau leivagi (R72) 'On zrobił to przedtem';
-  'innego razu' np. Igau ilukwaigu makwaina biga (R73) 'Innego razu mi to 

powiedział(a)'.

2.2.11. Przedrostek czasownikowy m- (mallmullmollm&f1

Sygnalizuje czynność habitualną. Może wskazywać również optativus czy 
irrealis. Jest archaiczny, niemal nie występuje w mowie potocznej. Jeśli jednak 
się w niej pojawia, ma wtedy zabarwienie poetyckie lub humorystyczne (Senft 
1986: 37).

Osoba Liczba pojedyncza Liczba podwójna Liczba mnoga
1. m-a- ma-ka- ekskluzywna) 

ma-ta-51 52 (inkluzywna)
ma-ka-...-se; ma-ka-...-si (ekskluzywna) 
ma-ta-...-se; ma-ta-...-si (inkluzywna)

2. mu-ku-53 (nie ma) mu-ku-.-se; mu-ku-...-si
3 m-e- (nie ma) m-e-...-si; m-e-...-se

Przykłady użycia owego przedrostka można znaleźć w Argonautach zachod
niego Pacyfiku:

The key-words are verbs, spoken in the form:- 
mata'i, matake'i, meyova, etc.
cut cut at fly, etc.

These verbs are used in this spell with the prefix ma- or me-, which represents the 
tense of indefinite duration. This prefix, although, as far as I know, found in seve
ral Melanesian languages in full vigour, has in Kiriwina a distinctly archaic flavo
ur, and is only used in certain locutions and in magic. (Malinowski 1922: 446)

Polscy tłumacze oddają ten fragment w następujący sposób:

Kluczowymi zwrotami54 są czasowniki takie, jak 
mata'i, matake'i, meyova, etc.
ciąć, przecinać, lecieć.

51 O leksykalizacji formy gramatycznej mcloya zob. rozdz. 2.230.13.
52 W kavataria jest ine-ta- (Lawton 1993: 70).
53 W dialekcie kavataria występuje ino-ku-, np. Am mokutoyasi? (R69) 'Gdzie jest twoja wio

ska?', Am mokusisiki? (Ynl38) 'Gdzie mieszkasz?'.
54 Pozostawiam na uboczu rozważania, jak tłumaczyć key-words: słowa-klucze czy słowa kluczowe.



Czasowniki te występują w zaklęciu z przedrostkami ma- lub me-, które oznaczają 
czas nieokreślonego trwania. Przedrostek ten, o ile mi wiadomo, w kilku językach 
melanezyjskich jest często używany, w Kiriwina55 ma zabarwienie wyraźnie 
archaiczne i używa się go tylko w pewnych powiedzeniach oraz tekstach magicz
nych. (Malinowski 1981: 565)

Niełatwo przełożyć występujące tu słowa kiriwińskiego zaklęcia, hormy 
wyrazowe mała'i (m-a-ła'i) i matake'i (<m-a-ta'i-ke'i) zawierają przedrostek
1. osoby czasownika a-, a zatem należy je tłumaczyć odpowiednio 'tnę' i 'prze
cinam'. Niestety Malinowski nie przytacza kiriwińskiego oryginału zaklęcia, 
znamy je jedynie w angielskich przytoczeniach fragmentów i streszczeniach 
(Malinowski 1922: 130-131). Słowa mata'i i matake'i wypowiada czarownik- 
budowniczy czółna, który przecina duku (pnącze użyte do ciągnięcia czółna).

Analiza struktury morfemowej wyrazu meyova (m-e-yova) podpowiada 
odmienny polski przekład 'leci'. Wszak kiriwiński fragment zaklęcia Kapitutena 
duku, w którym występuje owa forma, tłumaczy Malinowski na angielski: the 
tip of my canoe flies 'dziób mojego czółna leci (tj. pędzi)'. Dla Kiriwińczyka 
oczywista jest tu aluzja do przekonania zgodnego z mitem Kudayuri, że czółno 
powinno mieć naturę latającej czarownicy (Malinowski 1922: 132), powinno 
więc „lecieć", czyli być szybkie.

Kiriwiński przedrostek czasownikowy me- daje się powiązać z maoryj- 
skim morfemem me, określanym jako wykładnik „imperatywnego czasu przy
szłego" (imperative future)

§ 56. Imperative Future -  Another irregular construction is the formation of what 
may be called the Imperative Future with me, in which the verb is active in form 
but passive in sense. This construction is never used with a negative.

Examples.
Me kawę e koe taku toki, you shall carry my axe (or, my axe must be carried by you).
I mahara ahau me patu tenei manu, I thought that this bird was to be killed.

(Williams, Williams 1940:39)

W nowszej literaturze stosuje się terminy „aspekt preskryptywny" (Biggs 
1971: 474) i „tryb preskryptywny" (Krupa 1975: 81). Jest to kategoria czasowni
ka, który w językach polinezyjskich ma odpowiednik jedynie w języku Wyspy 
Wielkanocnej rapanui (Krupa 1975: 81). Morfem me sygnalizuje czynność, która 
powinna mieć miejsce.

Me hoki te tamaiti ra ki te kainga
PRESCRIPTIVE return the child that to the home
'That child should go home' (Lynch 1998:136)

Preskryptywna jest również czynność, którą nazywa w kiriwińskiei for
mule magicznej czasownik me-lala.

5S W polszczyźnie pisanie nazwy języka dużą literą jest transferem negatywnym z języka 
oryginału.



Uri dayda’i -  dayda'i
uri tarora -  tarora,
me-lala. (Malinowski 1935: 328)

W angielskim przekładzie ma ona postać:

O taro, tenacious as the bracken,
O taro, anchored, anchored firmly,
Blossom on56. (Malinowski 1935,1: 281)

Kiriwiński tryb preskryptywny oddaje Malinowski trybem rozkazującym, 
tak samo postępują polscy tłumacze. Warto przytoczyć tu wyjaśnienie, jakiego 
udzielono polskiemu etnografowi:

Me-lala commented upon as bimala, bimatuwo, 'me-lala means it might blossom on, 
it might get ripe'. Me-lala is probably compounded of me=ma-, durative prefix 
(which occurs often in magic), and lala, 'to blossom'57. (Malinowski 1935: 329)

Niekiedy formę czasownika z przedrostkiem me- oddaje się czasem teraź
niejszym (simple present), np. w zaklęciu, które ma zachęcić palmy do owoco
wania. Fraza me-uwa luya (L339), mająca w tłumaczeniu interlineamym postać 
'owocuje kokos', oznacza 'the coco palm bears fruit' ('palma kokosowa rodzi 
owoce'). Forma trybu oznajmującego, oznaczająca aspekt habitualny, pełni tu 
funkcję maoryjskiego trybu preskryptywnego. Wyraz me-’uwa notuje również 
Ralph Lawton (1993: 32), który werbalizuje w języku angielskim jej znaczenie: 
it has always borne fruit 'zawsze rodzi[ł(a/o)] owoce'.

Formy z przedrostkiem me- nazywają czynność, która trwa od dłuższego cza
su, przez dłuższy okres, np. Mekanaki baisa (N69) 'Leży tu, tu się znajduje', Kwaiyu 
taitu Paulo mesisiki baisa wa bwala makwaina leimipumapu titoulela (VA28.30) 'Przez 
całe dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu'58.

Niektórzy autorzy (np. Baldwin 1945: 214) uznają ma- za wariant ba- („the 
alternate form of ba, I will").

2.2.12. Trzy klasy rdzeni czasownikowych

Podział kiriwińskich rdzeni czasownikowych w dialekcie kavataria na 
trzy klasy zaproponował Ralph Lawton (1993: 86-105).

56 „O taro, trwale jak orlica,
O taro, zakotwiczone, zakotwiczone mocno,
Kwitnij". (Malinowski 1986: 417)

57 „Me-lala: otrzymałem komentarz, że znaczy to bimala, bimatuwo, 'me-lala znaczy- mogłoby za
kwitnąć, mogłoby dojrzeć'. Me-lala składa się prawdopodobnie z me- = ma- przedrostka określającego 
ciągłość akcji (który często występuje w formułach magicznych) oraz lala [„to blossom"] 'kwitnąć'".

M W Biblii Tysiąclecia w zdaniu tym nie ma wyrazu Paweł, pozostaje on jednak w domyśle.



2.2.12.1. Klasa 1

Klasę pierwszą tworzą czasowniki nieprzechodnie, które nie mogą się 
łączyć z dopełnieniem bliższym: -la59 'iść (stąd)', -sisu 'stać, być (gdzieś)', 
-kenu60 'leżeć', -beku61 'tonąć i płynąć zanurzonym', -dadaimi 'gnić i być nieuży
tecznym', -gala62 'emigrować, migrować do innej wsi', -kalimisimisi63 64 'wyrażać 
niezadowolenie (mlaskiem lateralnym)', -movaM 'żyć' (Lawton 1993: 86). Mody
fikacja rdzenia powoduje przesunięcie czasownika do innej klasy, por. -la (kl. I) 
i loki (kl. III), por. i-la o valu (L200) 'idzie do wioski' z i-loki luleta (S465) 'idzie 
do swego brata'.

Klasyfikacja rdzeni czasowników
klasa I klasa II klasa III

czasowniki nieprzechodnie czasowniki przechodnie 
bez dopełnienia lub 
z dopełnieniem

czasowniki przechodnie 
(niemal wyłącznie 
z sufiksem -ki)

Podstawowym kryterium podziału jest więc przechodniość lub rneprze- 
chodniość czasownika. W języku kiriwińskim nie ma jednak strony biernej 
(Malinowski 1935a: 32; Senft 1986: 38), która w językach indoeuropejskich 
uchodzi za test na tranzytywność czasownika. Trzy klasy rdzeni czasowniko
wych są w istocie trzema stopniami przechodniości65: klasa I to czasowniki 
nieprzechodnie, klasa II to czasowniki przechodnie, które albo wcale nie wy
stępują z dopełnieniem (bo jest on domyślny, oczywisty), albo łączą się tylko 
z jednym dopełnieniem, natomiast wszystkie czasowniki, które występują 
z dwoma dopełnieniami należą do klasy III.

59 Nieprzechodniość czasownika -la próbował podważyć G. Sentt (1996b: 192) następującym 
przykładem: bała keda 'I will walk (the) road'. W języku polskim można powiedzieć idę drogą, ale 
przykład ten nie podważa nieprzechodniości czasownika iść. Możliwe są jednak także konstrukcje 
typu przejdę całą drogę. Rozbieżność poglądów Lawtona i Senfta wynika z odmiennego rozumienia 
tranzytywności.

60 W postaci zreduplikowanej: -kanukwenu. Por. Ikanukwenu wa kebila iboda kwailima kwaitolu 
taiłu (VA933) 'od siedmiu lat leżał w łóżku' i isuvisi matabudona ambaisa gwadi mekanaki (Mk5.40) 
'wszedł tam, gdzie dziecko leżało'.

61 Reduplikacja: -bukubeku.
62 Reduplikacja: -gilagala.
63 Reduplikacja: -kikalimisimisi.
64 Reduplikacja: -mioamova. Por. Kula, latum bimava (Yn4.50) 'Idż, syn twój żyje', Kidamwa 

tamwamovasi, tamovasi baisa Guyau (Rml4.7) 'jeśli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana' i e mapaila gala 
tuvaila amwamova, mitaga Keriso imuxtmova olumoulegu (G12.20) 'teraz zaś już nie żyję, lecz żyje we 
mnie Chrystus'.

65 Stopnie tranzytywności rozróżniają Hopper i Thompson (1980: 252). O stopniu tranzytyw
ności decyduje według autorów 10 parametrów. Przechodniość jako właściwość semantyczną 
języka samoańskiego definiuje się w następujący sposób: „A transitive action is defined as an 
action which is deliberately initiated, controlled and performed by an agent and which affects 
a patient". (Mosel, Hovdhaugen 1992: 721)



2.2.12.2. Klasa 11

Najliczniejszą klasę II (Lawton 1993: 97) tworzą czasowniki przechodnie, 
które albo skupiają uwagę mówiącego na samej czynności (verb focus), np. -lova 
'rzucać', albo na przedmiocie czy celu czynności, a nie na niej samej (object 
focus), np. -lavi 'rzucać'. W zdaniu Bi-lova -  bi-tasi ka'i kayketoki, bi-lavi o nunula, 
bi-sisu (L161) występują obie formy. Pierwszy wyraz oznacza „rzucanie", czyli 
odprawianie obrzędu magicznego, chodzi tu o samą czynność, której przebieg 
precyzuje drugi człon owego zdania. W przekładzie Malinowskiego (1935a: 
162) na angielski cała wypowiedź brzmi: 'When the magician throws it (i.e. 
kamkokola), he trims a small piece of wood, he throws it (inserts it) in the magi
cal comer, it remains there'. Tłumaczka oddaje ją po polsku: 'Gdy czarownik 
rzuca (kamkokola), obciosuje mały kawałek drewna, rzuca go (umieszcza) w ma
gicznym rogu, tam on pozostaje' (Malinowski 1986, t. II: 263).

„Idealnym zdaniem gramatycznym"66 jest w przekonaniu etnografa (Mali
nowski 1987: 490): Tomwaya lagayla ta-lavise da okwala-si (L310). Wieńczy ono 27. 
formułę magiczną. Wyraz to-mwaya 'stary, stary człowiek' odnosi się do du
chów przodków (bilibaloma), lagayla znaczy 'dziś', da okwalasi -  'nasze okwala'. 
Zaimek dzierżawczy jest tu morfemem rozłącznym da ..-si. Natomiast okwala to 
obrzęd magiczny, który odprawia czarownik, aby taytu wyrosło i dojrzało. 
W owym zdaniu występuje morfem lavi, aby skupić uwagę słuchacza, tu: du
chów przodków, nie na samej czynności, lecz jej celu, a więc skuteczności, która 
-  według wierzeń Kiriwińczyków -  bez pomocy przodków nie jest możliwa.

Odwrotna sytuacja występuje w 17. formule magicznej, której fragmentem 
jest fraza dabwa-m taytu kaybwagina i-lova (L289). W przekładzie zrozumiałym 
dla czytelnika nie znającego realiów kiriwińskich ma ona następującą postać: 
twe pnącze, o taytu, pędzi naprzód, jak pędzi stonoga'. Dabwa-m w innym 

kontekście może znaczyć 'twoja głowa'. Formę i-lova oddaje się tu 'pędzi na
przód', choć w odmiennej sytuacji możliwa jest interpretacja, np. 'rzuca, rzuca 
się, podnosi, podnosi się'. Zastosowanie morfemu lova zamiast lavi służy tu 
skupieniu uwagi czarownika na samej czynności: wzroście taytu. Pojawienie 
się wyrazu kaybwagina 'stonoga' ma podkreślić dynamikę rozwoju taytu.

Trzeba jednak podkreślić, że opozycja między formami typu -lova i -lavi 
nie dotyczy rozróżnienia przechodniości i nieprzechodniości.

However the distinction is not an intransitive/transitive contrast, as verb focus 
forms may take an object. The speaker may for the sake of clarity state the object, 
but the use of the verb focus form indicates an emphasis on the action of the verb 
and not on the goal of that action. Conversely, or perversely, when a speaker uses 
the object focus form of the verb the focus of attention towards the object is so cle-

“  Rzadko w kiriwinie występują zdania składające się z więcej niż 2 członów składniowych. 
Zob. rozdz. 2.4. Dlatego nietrudno o rozbieżność poglądów na temat szyku wyrazów, który typo
logicznie określa się na podstawie nie dwóch, lecz trzech członów składniowych: podmiotu, orze
czenia i dopełnienia.



ar, the object under discussion being well known through contextual reference, 
that it is frequently deleted altogether67. (Lawton 1993: 97)

Oba morfemy tworzą czasowniki przechodnie. Tranzytywności morfemu 
-low, skupiającego uwagę mówiącego na samej czynności, dowodzą przykłady: 
balova keyala (N312) 'rzucę (przebiję) dzidą', i-lova kamkokola (L147) 'odprawia 
rytuał kamkokola'.

Świadomość owej opozycji między czasownikami skupiającymi uwagę na 
samej czynności (verb focus) a czasownikami skupiającymi uwagę na jej przed
miocie czy celu (object focus) okazuje się przydatna w głębszym rozumieniu 
tekstów kiriwińskich, które w latach 1915-1918 zebrał Bronisław Malinowski. 
Ilustracją jest przeciwstawienie -sewo i -sa'u '(na)uczyć się', które brzmieniowo 
może się różnicować w dialektach.

dialekt lub narzecze skupienie uwagi 
na samej czynności

skupienie uwagi na przedmiocie 
czy celu czynności

kavataria -seiva -sau
kilivila -seivo -sa'u

tauwema -seva -sa'u

Morfem -sewo występuje w zdaniu tayta isewo bisila, gala bikam yena, boge 
itatuva wowola (A461) 'człowiek, który pozna magię bisila, a nie będzie jeść ry
by, będzie drżał'. Motywem jego użycia w świetle dotychczasowych rozważań 
jest skupienie uwagi na samej czynności poznania magii, nie są tu ważne oko
liczności, czas, cel, lecz sama czynność poznania, której rezultat w połączeniu 
z niespożywaniem ryby prowadzi do drżenia ciała. Owe przekonanie o konse
kwencjach magicznych wyraził drugi rozmówca w odmienny sposób: Pela 
iseivo wayugo, itatutuva wowola matauna isa'u (or isewo) wayugo (A461). Pierwszą 
część tego zdania złożonego, pela isewo wayugo, można oddać w polszczyźnie 
'bo poznał zaklęcie wayugo'. Morfem sezoo podkreśla samą czynność. Druga część 
zdania, będąca uzupełnieniem części pierwszej, jej wyjaśnieniem, ma sens 'drży 
ciało tego, który poznał zaklęcie wayugo'. W oryginale zawiera sa'u, podkreślają
cy już nie samą czynność, lecz przedmiot czynności, owe zaklęcie wayugo.

W świetle analizy korpusu tekstów kiriwińskich okazuje się, że rozróżnie
nie verb focus i object focus, które dostrzegł i opisał po raz pierwszy Ralph 
Lawton, jest niezwykle istotne w głębszym zrozumieniu fomuł magicznych. 
Znamienna jest tu uwaga Guntera Senfta (1996c: 1262), iż rozróżnienie to nie
którzy rodzimi użytkownicy języka kiriwińskiego uznają już za przestarzałe.

67 „jednakże rozróżnienie to nie jest przeciwstawieniem przechodni vs. nicprzechodni, po
nieważ formy verb focus mogq się łączyć z dopełnieniem. Mówiący może dla zachowania jasności 
wypowiedzi użyć dopełnienia, ale zastosowanie formy verb focus sygnalizuje emfazę czynności 
czasownika, a nie celu owej czynności. Odwrotnie czy przewrotnie, gdy mówiący stosuje formę 
object focus skupienie uwagi na dopełnieniu jest tak oczywiste (gdyż dane dopełnienie jest dobrze 
znane dzięki odniesieniu kontekstowemu), że często się je całkowicie opuszcza".



2.2.12.3. Klasa III

Wykładnikiem III klasy rdzeni czasowników jest najczęściej przyrostek -ki 
dołączany bezpośrednio do rdzenia (Lawton 1993: 105). Rdzenie dwu pierw
szych klas stają się członami klasy trzeciej, jeśli występują z owym sufiksem. 
Przykładem jest rdzeń -la 'iść stąd7 (kl. I), który po dołączeniu sufiksu -ki, 
przyjmuje postać -loki 'iść do' (kl. III): iloki luleta (S465) 'idzie do swego brata', 
ku-loki um-maga (L200) 'dotrzyj do swego czółna', baloki m bwala (R109) 'idę do 
twojego domu'.

Ów przyrostek -ki charakteryzuje również czasowniki, które łączą się 
z dopełnieniem bliższym i dalszym. Przykładem jest -sayki 'dać' (por. -sayli 
'kłaść')68: tasayki kokouyo togigisa (L196) 'dajemy (daje się) pożywienie widzom', 
tasayki soda vaygu 'a (L122) 'dajemy naszemu partnerowi kosztowności'.

2.2.12.4. Alfabetyczna lista czasowników klasy 111

Lp.

Kiriwińskie czasowniki klasy III

Polski odpowiednikczasownik 
bez sufiksu 
-ki

czasownik 
powstały 
z dołączenia 
sufiksu -ki 
do czasow
nika klasy 
III bez owe
go sufiksu

czasownik 
powstały 
z dołączenia 
sufiksu -ki 
do czasow
nika klasy I

czasownik 
powstały 
z dołączenia 
sufiksu -ki 
do czasow
nika klasy II

1. -bani 'znaleźć'
2. -basi 'przycinać (pędy yamu)'
3. -butu 'komponować (piosenkę)'
4. -buyoyu 'zakazywać, zapobiegać'
5. -bruiki 

(busi + ki)
'spadać na'

6. -doki
(dou + ki)

'rozważać, nazywać'

7. -dou 'wołać, nazywać'
8. -dubumi 'wierzyć'
9. -iku 'trząść'

10. -kani ni 'obierać zębami'
11. -kasewoki 'być pełnym czegoś'
12. -katupatu 'klaskać'
13. -livala 'mówić'
14. -loki 'iść do'
15. -luki 'mówić komuś', 

'powiedzieć komuś'
16. -mai 'przynieść'

68 W dialekcie kavataria: -saiki, -saili, a w tauwema: -sęki i -seli.



17. -miaki 
(mai + ki)

'przynieść komuś'

18. -mtu 'pocierać'
19. -nagi 'wybierać'
20. -nigaki 'wybierać kogoś' na coś'
21. -sagi 'kłaść za ucho' 

'odkładać na później'
22. -saili 'kłaść'
23. -saiki 'dać'
24. -tai 'zwijać (w pętle)'
25. -tau 'znaleźć'
26. -titoki 'stać na, stać w'
27. -ulaim 'otwierać'
28. -uliki 'płacić komuś'
29. -vagi 'robić'
30. -veilau 'kraść'
31. -vigaki 'robić z kogoś, z czegoś 

kogoś, coś'
32. -vitaki 'sprzeczać się z'
33. -vitali 'ogłaszać'
34. -vituloki 

(vitali + ki)
'nauczać'

35. -waia 'uderzać'
36. -witali 'przesłać'
37. -witaliki 'przesłać komuś'
38. -wola 'dawać radę'
39. -woli 'płacić'
40. -yagi 'wiać (o wietrze)'
41. -yomsóki 'robić bałagan'

2.2.12.5. Lista czasowników ogniskujących czynność (verb focus) 
lub przedmiot czynności (object focus)

W obrębie II klasy rdzeni istotne są morfonologiczne kryteria odróżniania 
czasowników skupiających uwagę na czynności (verb focus) od czasowników 
skupiających uwagę na przedmiocie czy celu danej czynności (object focus). 
Najszersze zastosowanie ma reguła, według której rozstrzygająca jest ostatnia 
samogłoska rdzenia.

Lp.
skupienie uwagi 
na samej czynności 
(verb focus): -a

skupienie uwagi 
na przedmiocie czy celu 
czynności (object focus): -i

znaczenie

1. -gisa -gisi 'widzieć'
2. -yamata -yamati 'pilnować'
3. -lumkola -lumkoli 'czuć'
4. -geda -gedi 'gryźć, boleć'
5. -lega -legi słuchać'
6. -beba -bebi 'przebijać'



Jeśli czasownik ma postać CV-ka-l/na, np. yo'sokana (R98) 'żartować', wte
dy zmiana wygłosowej samogłoski z a na i, np. w yosok'ani (R98) 'żartować', 
pociąga za sobą przesunięcie miejsca akcentu.

Lp.
skupienie uwagi 
na samej czynności 
(verb focus)

skupienie uwagi 
na przedmiocie czy celu 
czynności (object focus)

znaczenie

1. -beba -babi 'przekłuwać'
2. -bekiva -baku 'chować, grzebać'
3. -biya -biu 'ciągnąć, pchać'
4. -biyagila -biigili 'wyprowadzać'
5. -bolała -buloti 'przepowiadać zło'
6. -bumkavila -boka'vili 'ścigać'
7. -bioata -bivati 'łowić do sieci ikrę ryb'
8. -dedila -didali 'postawić ceremonialne 

ogrodzenie'
9. -dobula -duboli 'zapełniać (dziurę)'

10. -dodiga -didagi 'załadować'
11. -doya -doi 'płynąć z prądem'
12. -geda -gadi 'gryźć, boleć'
13. -gigila -gigiu 'śmiać się'
14. -gimwala -gimoli 'przeprowadzać interes'
15. -gisa -gisi 'widzieć'
16. -gugula -guguli 'zbierać'
17. -guya -gui 'odcinać'
18. -kabobuta -kabuboti 'oznajmiać prawdę'
19. -kaidodiga -kaididagi 'załadowywać czółno'
20. -kamaiaba -kamiabi 'szanować'
21. -kamatula -kamituli 'informować'
22. -kamnomwana -kamnumoni 'chwalić się'
23. -kapakula -kapikoli 'winić, potępiać'
24. -kapogega -kipugagi 'otwierać usta'
25. -katuloluta -katululuti 'ostrzegać'
26. -katupasisi -katupisisi 'obierać (skórkę)'
27. -kavasaki -kavisaki 'naśladować, małpować'
28. -kavatowa -kavitau 'trzymać w ustach'
29. -kavila -kavili 'dzielić się'
30. -kilova -kilavi 'wyrzucać ręką'
31. -kitaula -kituwoli 'wybrać odmiennie'
32. -kitotila -kituli 'obiecać'
33. -kiuya -kiui 'ściągać, zdzierać'
34. -kiyayali -kiiyali 'przychylać się'
35. -kokola -kukoli 'bać się'
36. -kola -koli 'ratować'
37. -komomla -kommoli 'mieć ścisły związek'
38. -kopwala -kopwali 'zaczynać'
39. -kougugula -kouguguli 'zbierać'



40. -kowolova -koulovi 'nienawidzić'
41. -kugiva -kugivai 'być pierwszym'
42. -kula -kuli 'odkrywać'
43. -laleia -leilai 'rzeźbić lub malować wzór'
44. -lamadada -lamidadi 'prześladować'
45. -lasikula -lasikoli 'wyciągnąć czółno na brzeg'
46. -lega -lagi 'słyszeć'
47. -ligabwa -ligabu 'lać'
48. -lova -lavi 'wyrzucać'
49. -lumkola -lumkoli 'czuć'
50. -lupa -lupi 'dźwigać, podnosić'
51. -lupasewa -lupisau 'podnosić'
52. -masisi -misii 'spać'
53. -mitakwela -mitakwai 'być szczodrym'
54. -motatina mtitani 'potrząsać'
55. -paiseiua -paisau 'pracować'
56. -puiseiva -puisau 'wypluwać'
57. -sabali -sigili 'wymieniać'
58. -sakaula -sakawoli 'biec, pędzić'
59. -seiva -sau 'uczyć się'
60. -silaboda -silibodi 'zapobiegać, powstrzymywać'
61. -silapula -silipuli 'zniesławiać'
62. -silava -silavi 'zostawić, opuścić'
63. -sipwa -sipu 'zawiązać węzeł'
64. -simalaula -similiwoli 'siedzieć prosto'
65. -siula -siuli 'siedzieć w kole'
66. -siyumila -siyumali 'cofnąć się (gdy się siedzi)'
67. -sonukula -senikuli 'liczyć'
68. -taboda -tabodi 'stać na drodze'
69. -tagivala -tugivali 'zgadzać się'
70. -taimamila -temmali 'szanować'
71. -takumdu -takumdi 'grymasić'
72. -tapu -tapoi 'tłuc, miażdżyć'
73. -towala -toumlai 'stać w środku'
74. -vageda -vigadi 'rozpalać ogień'
75. -vakawala -vakawali 'szpiegować, badać'
76. -vakeda -vakadi 'prowadzić'
77. -valapula -valupoli 'postawić na nogi'
78. -valid u -vilulu 'rodzić'
79. -vamom -vimom 'poić, dać pić'
80. -vanunu -vinunu 'karmić piersią, dawać pierś'
81. -vapapala -vapupali 'odwrócić się'
82. -vaUmla -vituwoli 'spacerować z'
83. -vatowa -vitau 'kłuć lub uderzać włócznią'
84. -vaula -vali 'sadzić (ale nie yamy)'
85. -vava -vawoi 'handlować rybami'
86. -vayelu -viyelu 'badać, prowadzić śledztwo'



87. -vigitnkovila -vigimkulovi 'kończyć'
88. -vila -vili 'rozdzielać'
89. -vilimgogula -vilimguguli 'układać stosy dóbr'
90. -vitoubobuta -vitububoti 'przepowiadać'
91. -wotetila -wotitali 'służyć'
92. -yada -yadi 'pocierać, żeby ostrzyć'
93. -yaima -yaimi 'łatać dziurę'
94. -yakaula -yakawoli 'chwalić (Boga)', 'sławić'
95. -yamata -yamati 'pilnować'
96. -yega -yagi 'potrząsać'
97. -yogalaluma -yogililami 'odmawiać (coś zrobić)'
98. -yogaluluma -yogililami 'odmawiać zrobienia czegoś'
99. -yosa -yosi 'chwytać'

100. -yosesila -yosali 'trzymać prosto, 
podtrzymywać'

101. -youla -yuwoli 'związać'
102. -yuweitaula -yuweitali 'wskoczyć'

W języku kiriwińskim występuje grupa rdzeni czasownikowych, które 
dopiero w postaci reduplikowanej sygnalizują rozróżnienie verb focus i object 
focus, gdyż w postaci prostej są takie same (Lawton 1993:105).

Lp.

skupienie uwagi 
na samej czynności 
(verb focus)

skupienie uwagi 
na przedmiocie 
czy celu czynności 
(object focus)

znaczenie

rdzeń
rdzeń zredu- 
plikowany

rdzeń rdzeń zredu- 
plikowany

1. -bumku -bububivaku -bivaku -bubivaku 'polować na świnie'
2. -bumu -bobivau -bivau -bubivau 'unosić się (o dymie)'
3. -biveisi -bivabiveisi -biveisi -bubiveisi 'oddawać mocz'
4. -dabivali -didabivali -dabivali -didebali 'spadać'
5. -dali - -dali -didali 'wykręcić'
6. -dani -dinidani -dani -didani 'wyciskać'
7. -gabu -gubugivabu

-gibugabu
-gabu -gigabu 'palić'

8. -gudu -gudugudu gudu- -gugudu 'odłamywać, odrywać'
9. -kili -kilikili -kili -kikili 'przynosić wodę'

10. -kivi -kivikivi -kivi -kikivi 'łamać'
11. -kuli -kulikuli -kuli -kukuli 'żuć, ssać'
12. -sapi -sipisapi sapi -sisapi 'zerwać (z kimś)'



2.2.13. Czas i aspekt

Terminy mające długoletnią tradycję językoznawczą, jak np. czas i aspekt, 
mają ograniczoną stosowalność w kiriwinie. Indoeuropejskie rozróżnienia zja
wisk gramatycznych nie przystają do mowy Trobriandczyków. Przykładem są 
modyfikacje czasownika kiriwińs kiego za pomocą przedrostków i przysłówków.

Another modifier of the verbs is the adverb boge, rendered by the fixed meaning 
'already'. This fulfils a somewhat analogous function to the / in personal verbal 
pronouns and is very often found superimposed on them, l-ma, 'he moves hither', 
lay-ma, he did move hither', boge layma, 'he already did move here'. One might de
scribe these as a series of forms of gradually increasing accomplishment. But even 
here, unless we know the context and very carefully assess the integral character of 
the utterance, it would be rash to jump to conclusions. Certainly the series has not 
a clear temporal meaning, and does not represent present, imperfect, preterite, per
fect and pluperfect. In dealing with the Trobriand language it is best to lay aside 
completely the idea of clear temporal categories69. (Malinowski 1935a: 32)

Z innej obserwacji Bronisława Malinowskiego (1930 [1923]: 304) wynika, 
że wykładnikiem aspektu w kiriwinie może być morfem leksykalny, a nie 
gramatyczny, jak w językach słowiańskich.

Pewnego razu obserwowałem bardzo interesującą transakcję w wiosce lagunowej 
na Trobriandach między nadbrzeżnymi rybakami a ogrodnikami z lądu odleglej
szego od morza70. Musiałem śledzić pewne ważne przygotowania w wiosce, 
a mimo to nie chciałem stracić sceny przybycia czółen na plażę. Rejestrowałem 
i fotografowałem zachowania wokół chat, gdy rozległo się powtarzane 'właśnie 
przybyli' ['they have come already'] -  boge laymayse. Porzuciłem nieskończoną 
pracę w wiosce, żeby popędzić jakieś ćwierć mili do brzegu i zauważyć daleko -  ku 
swojemu rozczarowaniu i zmartwieniu -  czółna ['punting slowly along towards the 
beach'] powoli posuwające się na pych71 do plaży! Więc przyszedłem jakieś 
10 minut za wcześnie, co właśnie wystarczyło, żebym stracił okazję w wiosce! 
Potrzebowałem trochę czasu i znacznie lepszego opanowania języka, zanim zro
zumiałem naturę swego błędu oraz właściwe użycie wyrazów i form, żeby wyra
żać subtelności następstwa czasów. Tak więc rdzeń ma, który znaczy 'przychodzić, 
przybywać', nie zawiera znaczenia naszego wyrazu przyjść, przybyć. Żadna też

69 „Innym czasownikiem modyfikującym czasownik jest przysłówek boge tłumaczony przez 
I'already'] 'już'. Pełni on w pewnym sensie funkcję analogiczną do odsłownych zaimków osobo
wych [chodzi tu o przedrostki zaimkowe czasownika -  T. Sz.] i często jest na nie nakładany, l-ma 
['he moves hither'] 'on przysuwa się tutaj', lay-ma ['he did move hither'] 'on przysunął się tutaj', 
boge layma ['he already did move here'] 'on już przysunął się tutaj'. Zjawisko to można opisać jako 
serię form oznaczających narastające dokonanie czynności. Ale nawet w tym wypadku, jeśli nie 
znalibyśmy kontekstu i nie ocenili bardzo dokładnie charakteru całej wypowiedzi, wnioski byłyby 
podobne. Jest sprawą oczywistą, że seria tych form nie ma jasnego znaczenia czasowego i nie 
obrazuje czasu teraźniejszego, przeszłego niedokonanego, przeszłego, przeszłego dokonanego czy 
zaprzeszłego. Mając do czynienia z językiem trobriandzkim, lepiej jest całkiem odłożyć na bok ideę 
jasnych kategorii czasowych". (Malinowski 1987: 70)

70 Był to obrzęd Wasi, forma wymiany warzyw na ryby. Zob. Argonauci zachodniego Pacyfiku, 
1981, s. 256 oraz ilustracja XXXVI między stroną 320 a 321.

71 Żeglarskie wyrażenie płynqć na pych oznacza odpychać się wiosłem lub bosakiem od dna 
rzeki (przyp. tłum.)



gramatyczna determinacja nie nadaje mu specjalnej definicji temporalnej, którą 
wyrażamy jako 'oni przybyli'. Forma boge laymayse, którą słyszałem pamiętnego 
ranka w lagunowej wiosce, znaczy dla tubylca 'już ruszyli, już podpływają ku', 
a nie 'oto już przypłynęli tu'.
Aby przestrzennie i czasowo określić, co osiągamy poprzez użycie czasu przeszłe
go określonego72 ['the past definite sense'], tubylcy uciekają się do niektórych kon
kretnych i swoistych wyrażeń. Tak więc w przytoczonym wypadku mieszkańcy 
wioski, żeby oddać fakt, że czółna przypłynęły, użyliby wyrazu zakotwiczyć, przy
cumować. 'Oni już przycumowali swe czółna', boge aykotasi, znaczyłoby to, co jak 
przypuszczałem, rzekomo wyrazili za pomocą boge laymayse. A w tym wypadku 
tubylcy używają odmiennego rdzenia zamiast wariantu odmiany gramatycznej. 
(Malinowski 2000:13-14)

Wyraz boge to przysłówek wskazujący zakończenie akcji (Malinowski 
1935a: 43). Samą formę i-bulati-se (L25) można przetłumaczyć 'zaczarowują', 
jednak boge i-bulati-se (L25) ma znaczenie 'zaczarowali'. Z kolei w zdaniu Mwa- 
kena, Purayasi boge ikańgasi Numakala boge ibulati (L25) 'Mwakena i Purayasi 
umarli, ponieważ Numakala odprawił magię'. Relacja przyczynowa wynika tu 
z kontekstu 'ktoś umarł, więc ktoś wykonał czarną magię'.

Dziedzina semantyczna CZAS jest przedmiotem rozważań w rozdziale 3.2.5.

2.2.14. Kauzatywa

Kauzatywa (causativa) to czasowniki powodujące wykonanie czynności 
lub osiągnięcie stanu (por. poi. poić, pławić, tuczyć, morzyć warzyć, stawiać, sa
dzać, smrodzić w opozycji do pić, pływać, tyć, mrzeć, wrzeć, stać, siedzieć, śmier
dzieć)73. Są one rzadkością w polszczyźnie, ale w języku kirwińskim, zwłaszcza 
w jego odmianie magicznej jest ich wiele. Najczęściej typ morfologiczny two
rzy się za pomocą trzech przedrostków yo-, katu- i va~. Przykłady w tabelach 
pochodzą z korpusu tekstów, które zebrał B. Malinowski w latach 1915-1918.

_________________________________ y°-_________________________________
wota 'ciąć' yo-wota 'wycinać'
gaga 'zły, zło' yo-gagay 'ranić; zrobić krzywdę'
bułami 'olej kokosowy' yo-bulami 'robić olej kokosowy'
gugula 'kupka muszli' yo-gugoula 'usypywać

katu-
nunuma 'stos patyków, liści katu-numa 'zbierać śmieci'
mata 'martwy katu-matay 'zabijać'
sakapu 'wschodzić katu-sakapu 'powodować wschodzenie'

72 Tj. aspektu 'określonego' (przyp. tłum.)
73 Zob. np. Gołąb 1968 i Pisarkowa 1981. Typologii konstrukcji kauzatywnych poświęcony 

jest tom: Cholodovic 1969. Zob. także Shibatani 1976. W językach australijskich przez causativum 
rozumie się „deriving transitive verb from a noun or adjective" (Dixon, Blake 1979: XVI).



va-
kam 'jeść' zm-kam 'jeść rytualnie'
kwari 'chwytać' va-kzoari 'powodować schwytanie'
koapa 'cumować' zui-koupa 'mieć wpływ na cumowanie'
loln 'cumować' zm-lola 'przycumować'
puri 'pojawiać się w kępkach' va-puri 'powodować pojawienie się 

w kępkach'
lova 'rzucać' vaka-lova 'powodować wyrzucenie'

Przedrostek -yo-, wywodzący się prawdopodobnie z -yosa 'chwytać, trzy
mać', tworzy np. -yomovi (R88) '(wy)leczyć', por. -mova (L86, R321) 'żyć'. Zna
czenie kauzatywne daje się zwerbalizować: 'wyleczyć -  sprawić, żeby ktoś żył; 
trzymać kogoś przy życiu'.

Za pomocą przedrostka -va-, dającego się powiązać z -vagi 'robić', tworzy 
się np. -va-mom (R88) 'napoić, dać pić', por. -mom 'pić'. W kiriwinie występuje 
zarówno forma -vamom, jak i vimom. Pierwsza to przykład verb focus, druga zaś 
-  object focus.

Wśród prefiksów kauzatywnych należy wymienić jeszcze -ko-, który daje 
się powiązać z -kovi 'rozbić, roztrzaskać' (Lawton 1993: 88), np. -ko-pwali (R88) 
'zranić', por. pwala (L160, 293, B, H) 'ekskrement', 'dziura', 'anus', 'rectum'.

Etymologia -katu nie jest znana. Przykładem użycia jest -katu-mati (R90) 
'zabić', por. -mata (N320) 'martwy, umrzeć'. W zdaniu biblijnym E Saulo iluki 
latula Yonatani dęli goli komwaidosi la tosikwawa mwada eininanamsa bikatumati 
Debida (Smll9.1) 'Saul namawiał syna swego Jonatana i wszystkie sługi swoje, 
by zabili Dawida' namawianie do zabicia wyraża się konstrukcją: iluki ... mwa
da eninanamsa bikatumati 'mówił ... aby rozważyli, pomyśleli (i) zabili'. Kon
strukcja 'kazał zabić' przyjmuje postać bogwa ikatumati (i-katu-mati), w której 
środkiem kauzacji jest przedrostek katu-, np. Bodam bogwa leima, e tamam bogioa 
ikatumati bulumakau nagwadi nakaitubwa, paila bogwa ibani matauna ibwaina tom- 
waidona (Lkl5.27) 'Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, 
ponieważ odzyskał go zdrowego'.

Kauzatywny charakter ma konstrukcja: Bavigakaim agu topilasi (R107) 
'Sprawię, że będziesz moim pomocnikiem', 'Zrobię cię moim pomocnikiem'. 
Sama forma bavigakaim ma następującą strukturę morfemową: b-a-viga-kai-m. 
Morfem b- sygnalizuje tu czas przyszły, -a- wyraża pierwszą osobę liczby poje
dynczej, -viga- jest alomorfem -vagi 'robić', -kai- oraz -ki- to dwa warianty tego 
samego morfemu, który ma znaczenie kierunkowe, z kolei -m to forma zależna 
zaimka 2. osoby liczby pojedynczej. Przykładów dostarcza Buki Pilabumaboma, 
np.: matauna ivigaki kalasia iyuwola baisa tomitugaga dęli baisa tomitukwaiinoaila 
(Md5.45) 'On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi'.

Opozycja 'jeść vs. paść (karmić)' wyraża się w dialekcie kavataria '-koma 
vs. -va-koma', por. Gala gagabila baka-koma-si minana (R174) 'Nie możemy jeść tej 
[ryby]' i Ku-va-koma minasina ulo lam (Yn21.15) 'Paś baranki moje' czy też 
Kuvakoma minasina ulo sipi (Yn21.16) 'Paś owce moje'.



Innym czasownikiem oznaczającym nakarmienie jest va-kam:

akamdu, e kuvakamaigusi (Md25.35)
a-kam-du, e ku-va-kamai-gu-si
byłem_głodny/ a wy daliście mi jeść

Polskiemu czasownikowi kazać odpowiada w kiriwinie -luki//-lukway o zna
czeniu pryma mym 'powiedzieć': Tomoya, kidamwa mokwita youku kulukwaigu bawo- 
kaiam wa gońrn (Mdl428) 'Panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wo
dzie', Kulukwaisi łomota bisilaisi (Ynó.10) 'Każcie ludziom usiąść'.

2.2.15. Alternacje morfonologicznie czasownika

Rozmaite wymiany głosek w formach kiriwińskich odnotowywał już Bro
nisław Malinowski, który np. w komentarzu objaśniającym fragment formuły 
magicznej: balibuma'i igu waga (L335) 'mógłbym spuścić moje czółno', stwier
dza: „Iga to oczywiście forma apofoniczna od agu" (Malinowski 1987: 530). 
Altemaqe zauważa również Gunter Senft, który jednak sam wyznaje: „I have 
not been able to work out the precise details of these processes of vowel alter
nation"74 75 (Senft 1986: 33).

Próby sformułowania reguł morfonologicznych dotyczących form cza
sownika podjął się Ralph Lawton (1993).

Charakterystyczną cechą kiriwiny jest altemacja samogłoski w rdzeniu lub 
przedrostku -ki w formach liczby mnogiej czasownika, a więc przed morfemem 
-si (w dialekcie kilivila również przed -se).

isaiki 'daje' isakaisi 'dają'
ipaiki 'odmawia' ipakaisi 'odmawiają'
idaili 'towarzyszy' idailisi 'towarzyszą'
ididaimi 'niszczy (coś)' ididaimisi 'niszczą (coś)'
kuluki 'powiadasz' kulukwaisi 'powiadają'
basuki 'wejdę' bitasukwaisi 'wejdziemy'
ibubiviki 'kapie na' ibubiuikaisi 'kapią na'
igisi 'widzi' igisaisf5 'widzą'
imisii 'śpi z' imisiaisi 'śpią z'

W przytoczonych tu przykładach z dialektu kavataria (Lawton 1993: 111) 
samogłoska i wymienia się z ai. Altemacja ta nie zachodzi, gdy w formie cza
sownika i występuje po / lub m: idaili(si), ididaimi(si). W jednej i tej samej formie 
wyrazowej nie występuje dwukrotnie dyftong ai. Szczególnie jest to widoczne 
w kiriwińskim czasowniku 'dać', który ma dwie postaci. W kavataria są nimi 
-saiki i -sakai-. Różnice dialektalne przedstawia tabela.

74 „Nie byłem w stanie opracować precyzyjnych szczegółów owych procesów altemacyjnych 
spółgłosek".

75 B. Malinowski (1935: 31) odnotowuje dwie formy w dialekcie kilivila: igisise i igisayse.



kavataria kilivila tauwema kitava polski odpowiednik
isaiki isayki eseki i sęka 'daje'
isakaisi isakayse esakesi i sekasi 'dają'

Wyraz isaiki składa się z trzech morfemów: przedrostka rdzenia sai- 
' kłaść' i przyrostka -ki dodającego do znaczenia kierunek.

Altemacja i//ai dokonuje się w formach czasownika, gdy i jest na końcu 
rdzenia lub sufiksu -ki, po którym następuje albo przyrostek -si (-se) będący 
wykładnikiem liczby mnogiej, albo sufiks osobowy typu -gu, -m, -da, -mi76, por. 
a-say-ki matauna (P68) 'daję mu' i ku-sakay-gu (P68) 'dajesz mu'; luya ba-sakay-mi 
(L202) 'dam wam orzechy kokosowe', i-sa-kai-gu yena (R108) 'on dał mi rybę', 
gala ba-sa-ke-m bum. W narzeczu tauwema owa wymiana samogłosek ma postać 
ille, por. e-se-ki luleta yena guyau (NI 10) 'wódz dał siostrze rybę' i kidamwa łubem 
i-sa-ke-m tobaki (N97) 'jeśli jest twoim przyjacielem, da ci tytoniu'.

Altemacja morfonologiczna samogłosek i//ai może współwystępować 
z wymianą spółgłosek k//kw. Przykładem jest kuluki i kulukwaisi. W obu for
mach wyrazowych można wyodrębnić dwie postaci tego samego morfemu: 
-luki i -lukwai- (w kilivili -lukway-, a w tauwema -lukwe-), por. ła-luki vivila 
(S282) 'mówimy kobiecie', i-lukwai-gu (R246) 'powiedział mi', i-lukway-gu tay- 
tala (P69) 'jeden człowiek mi powiedział', i-lukway-se (L209) 'mówią', ba-lukwe- 
m (N313) 'porozmawiam z tobą', igau i-lukwai-gu makwaina biga (R73) 'innym 
razem mi to powiedział', yegula ba-lukwe-m liliu Tudava (NI 17) 'ja sam opo
wiem ci mit o Tudawie'.

W języku kiriwińskim innym typem altemacji jest wymiana a//ai. W ki- 
livila zapisuje się ją ortograficznie a//ay. Charakteryzuje ona jeden z leksemów 
czasownikowych o najwyższej frekwencji: -ma//-mai. Por. a-ma um-malu (L203) 
'ja idę do twojej wioski', i-may-se mi-Kwaywała (L201) 'przybyli ludzie z Kway- 
wata', kayne gala bi-bulatay-se, gala bi-may-se bulukwa (LI77) 'jeśli nikt nie rzuci 
uroku na ogród, dzikie świnie nie nadejdą'.

2.2.16. „Strona bierna”

Termin „strona" nie jest przydany w opisie języka Wysp Trobrianda. 
Opozycja strona czynna vs. strona bierna jest nierelewantna w kiriwinie, jak 
i w wielu językach Oceanii. Język Wysp Trobrianda wymaga nazwania spraw
cy czynności. Kiriwińczycy angielskie zdanie w stronie biernej oddają w ten 
sposób, że w retranslacji z kiriwiny na angielski występuje strona czynna.

The third person singular or plural, is often used to convey the passive. (Baldwin
1945: 223)77

76 Chodzi tu o „zaimki dzierżawcze" łączące się z nazwami części ciała i stosunków pokre
wieństwa, które w zdaniu mogą pełnić także funkcję dopełnienia. W polszczyźnie wyraża się ono 
formami zależnymi zaimków osobowych zob 2.2.17 i 2.2.18.

77 „Trzecia osoba liczby pojedynczej lub mnogiej często służy do oddawania strony biernej".



Zdanie angielskie the pig was eaten ("Świnia została zjedzona") oddaje się 
w kiriwinie lekamkzoamsi78 bunukwa (N39), czyli jako they ate the pig ("Oni zjedli 
świnię").

Słowa Ewangelii według św. Mateusza „Nie sądźcie, abyście nie byli są
dzeni" (Mt7.1) w tłumaczeniu kiriwińskim mają postać Taga kukwamogaisi ava- 
ila, e Yaubada gala bikamogaimi (Md7.1) "Nie sądźcie nikogo, a Bóg was nie osą
dzi". W greckim oryginale zdanie to ma postać:

Mt| Kpivexe, iva pą KpiGfjTe-
Nie sądźcie, aby nie zostaliście.osądzeni79

Wyraz Kpi0fjxejest formą 2. os. 1. mn. trybu przypuszczającego czasu 
dokonanego (aorystu) strony biernej. Passivum ma końcówki wspólne z me
dium90, tylko aoryst pass. ma końcówki strony czynnej.

Język grecki odziedziczył po prajęzyku tylko dwie strony, activum i medium. Dla 
wyrażenia strony biernej wystarczało medium w praes., imperf., perf. i plusqperf. 
Gdy na gruncie greckim wytworzyła się nowa forma, mianowicie aoryst pass., 
otrzymała już istniejące końcówki czasów historycznych i to końcówki activi. (Auer
bach, Golias 1985: 78)

W języku praindoeuropejskim istniały dwie strony: activum i medium 
(Bednarczuk 1986: 30). Czasownik hetycki posiada formalnie activum i medio- 
passivum (Danka 1986: 303). W sanskrycie istnieje strona czynna parasmaipada 
("strona dla innego") i dtmanepada ("strona dla siebie"). Passivum uważa się za 
koniugację pochodną (Kuryłowicz 1964: 72-89, Pobożniak 1986: 84).

Innym przykładem oddawania, czy raczej zastępowania passivum w kiriwi
nie jest zdanie Availa idubumi e ibapitaiso, matauna bisibwabwaila (Mkl6.16) "kto 
uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony". W greckim oryginale brzmi ono:

6 7uaxeńaaę tcai (3anTia0eię aco0f|aexai
(ten), który_uwierzył i ochrzczony, będzie_uratowany

,lł Forma kamkwam w le-kamkwam-si jest najprawdopodobniej reduplikacjq rdzenia -kam 'jeść'.
/M Podaję tłumaczenie interlineame, a nie przekład literacki, np. „Nie sądźcie, abyście nie 

/ostali osądzeni”.
*" „Przekładając na polski greckie passivum należy zawsze zastanowić się, czy nie jest to jakiś 

rodzaj medium. Tylko wtedy, gdy podmiotem stanu biernego jest rzecz, a nie osoba, oraz gdy 
podanv jest agens czynności przez, urtó z genetiwem można raczej mieć pewność, że jest to praw
dziwe passivum. Teorię passivum dokładnie przemyśleli w starożytności stoicy. Uznawali oni za 
Sokratesem, że człowiek mądry, czyli dobrze uformowany, jest wewnętrznie w pełni wolny, jego 
dusza cieszy się przymiotem óoidGeia, to znaczy niedotykalnością ze strony czynności z zewnątrz. 
W stanie wymuszonej bierności może się znaleźć ciało człowieka, jego mienie, jego przywileje 
i prawa społeczne lub polityczne, dusza natomiast zawsze pozostaje niedotykalna. Dusza może 
przyjąć na siebie czynność z zewnątrz, lecz własnym aktem wolnego wyboru, zgody, akceptacji, 
przyzwolenia. Należy to mieć na uwadze w przekładzie passivum. Stoicka teoria passivum, 
z wyjątkiem koncepcji samej duszy, sprawdza się w semantycznej analizie tekstów Nowego 
Testamentu". (Popowski 1997a: XXXI)



Wyraz atoGfioeTai, będący formą 3. osoby 1. pojedynczej czasu przyszłego 
strony biernej (ind. fut. pass.), zostaje zamieniony w przekładzie kiriwińskim sło
wem bisibwabwaila o znaczeniu 'będzie żyć szczęśliwie' (ang. to live happilly, zob. 
Lawton 1993: 325). W strukturze morfemowej dają się wydzielić 4 morfemy: b-i-si- 
-bwaibwaila. Ostatni z nich jest reduplikacją bwaila, por. bwaina 'dobry, dobrze'. 
W tłumaczeniu interlineamym sens można oddać /będzie_on_siedzieć_dobrze', 
czyli 'będzie zbawiony, uratowany'.

2.2.17. Zaimki osobowe

W języku kiriwińskim rozróżnia się trzy osoby, nie ma jednak odrębnej 
formy zaimka 3. osoby. Ma-łau-na znaczy właściwie 'ten' (w odniesieniu do 
mężczyzny) a mi-na-na 'ta' (w odniesieniu do kobiety). Por. ma-tau-si-na 'ci' 
(mężczyźni) i mi-na-si-na 'te' (kobiety). Liczbę mnogą sygnalizuje tu -si-.

Osoba Liczba pojedyncza Liczba podwójna Liczba mnoga
1. yaygu Y yakama (forma eks

kluzywna)
'my (bez słuchacza, 
razem 2 osoby)' 
yakida (forma 
inkluzywna)
'my (ze słuchaczem, 
razem 2 osoby)'

yakamayse (forma ekskluzywna) 
'my (bez słuchaczy)' 
yakidasi (forma inkluzywna) 
'my (ze słuchaczami)'

2. yoku 'ty' (nie ma) yoJauami 'wy'
3. ma-tau-na 'on' 

mi-na-na 'ona'
(nie ma) ma-tau-si-na 'oni' 

mi-na-si-na 'one'

Formy dialektalne zestawia tabela.

Zaimki osobowe w czterech dialektach języka kiriwińskiego
tauwema kilivila kavataria kitava
yeRU yayg» yaegu yeigu
yokum
yoku

yoku yoku yoka

mtona
mtovena

matauna mtona mtona

minana
minavena

minana minana menana

yakama yakama yakama yakema
yakida yakida yakida yakida
yakamesi yakamayse yakamaisi yakemaisa
yakidasi yakidasi yakidasi yakidasa
yokummi yokummi yokomi yokioami
mtosina matausina mtosina mtosina
minasina minasina minasina manasina



Warto tu odnotować formę mayeigula, która występuje w odpowiedzi 
Eliasza na pytanie Obadiasza:

Ikululu ikavagina omatala matauna, e ikatupoi kowala, "Tomoya, ki, mokiuitala youku, ke?" 
llaitia ivitakauloki, “E mayeigula llaitia ” (lGwel8.7-8)
'A on go poznał i upadłszy na twarz, powiedział: Czyś to ty panie mój, Eliaszu? 
Eliasz mu odpowiedział: Ja'

Składa się ona z morfemu rozłącznego ma-..-la, pełniącego funkcję zaimka 
deiktycznego (por. ma-..-na) 'to, oto', oraz zaimka yeigu 'ja'. Kiriwińskie zdanie 
E mayeigula llaitia w przekładzie interlineamym na język polski brzmiałoby: 
Tak, to ja, Eliasz'.

2.2.18. Zaimki dzierżawcze

W języku kiriwińskim nie ma specjalnego czasownika o znaczeniu 'mieć'. 
Jego funkcję pełnią konstrukcje z zaimkami dzierżawczymi. Agu molu znaczy 
'mój głód', ale również 'jestem głodny' czy 'jestem głodna' (por. niem. Ich habe 
Hunger i franc, j'ai faim).

W kiriwinie wyróżnia się 4 klasy zaimków dzierżawczych (Malinowski 
1935a: 183).

ZAIMKI DZIERŻAWCZE

Liczba

Klasa I Klasa II
Odpo-
wiedniki
polskie

Klasa III Klasa IV
Części ciała 
i stosunki po
krewieństwa

Posiadana 
odzież 
i żywność

Pożywienie 
przeznaczone 
do konsumpcji

Najdalszy
stosunek
posiadania

pojedyncza -gu agu mój kagu ulo
pojedyncza -m. kam twój kam urn
pojedyncza -la kala jego kala la
podwójna ekskluz. -ma kama nasz kama ma
podwójna inkluz. -da kada nasz kada da
mnoga ekskluz. -masi kama-si nasz kamasi masi
mnoga inkluz. -dasi kada-si nasz kadasi dasi
mnoga -mi kami wasz kami mi
mnoga -si kosi ich kosi si

Z zaimkami dzierżawczymi klasy I występuje np. magi 'pragnienie, ocho
ta, chęć' (magi-gu 'moje pragnienie'), ale także yavi 'liść łonowy mężczyzny' 
(yavi-gu) i daba 'noszona przez kobiety spódniczka z włókna' (daba-gu). Por. 
biblijny przekład Yeigu Yaubada latula (Md27.43) 'Jestem Synem Bożym'81. 
W nazwach pokrewieństwa zaimki owe mogą występować jako swoistego

81 Tłum. interlineame: 
Yeigu Yaubada latu-la 
ja Bóg syn-jego



rodzaju infiksy w morfemach rozłącznych, np. lu-gu-ła (S434) "moja siostra', 
lu-mu-ta (S409) i lu-m-ta (R248) 'twoja siostra' lu-le-ta (S464) 'jego siostra', lu-si-ta 
(177) 'ich siostra'82.

Z zaimkami dzierżawczymi klasy II łączą się np. wakala 'pas' (agu wakala 
(L182) 'mój pas), kavaylu'a 'owoce' (agu kavaylu'a (L183) 'moje owoce'), ale tak
że wyrazy nazywające pewne stany lub dyspozycje umysłowe, np. kokola 
'strach' (agu kokola (L182) 'mój strach'), laviya 'gniew' (agu laviya (L182) 'mój 
gniew'); sibula 'uczucie zimna' (agu sibula (L182) 'moje uczucie zimna'). Oczy
wiście agu kokola, agu laviya i agu sibula można tłumaczyć odpowiednio 'boję 
się', 'gniewam się', 'jest mi zimno'.

Agu may have many meanings, particularly in song. I have, I am, I am with, for
me, to me, or just simply my83. (Baldwin 1945: 223)

Różnicę semantyczną między zaimkami klasy II i III ilustrują przykłady: 
agu kavaylu'a (L183) 'owoce, które mam' i kagu kavaylu'a (L183) 'owoce, które 
spożywam'.

Klasa IV określa rozmaite relacje: pełne lub prawne posiadanie ziemi, do
mów, nieruchomości, fakt bycia obywatelem wioski, rzeczywistego uprawiania 
działki ziemi oraz roszczenia sobie prawa do zbiorów z tej ziemi. Z zaimkami 
klasy IV łączą się także takie wyrazy, jak np. kwava 'żona' (ulo kwava (S434) 
'moja żona'), mwala 'mąż' (ulo mwala (S434) 'mój mąż'), vayva'i 'powinowaci, 
krewni żony' (ulo vayva'i (L197) 'moi powinowaci, krewni mojej żony').

2.2.19. Odpowiednik dopełniacza rzeczownikowego

Tworzy się go za pomocą zaimka dzierżawczego 3. osoby: -la, la, kala, -si, 
si, kasi. Największą frekwencję ma la w liczbie pojedynczej i si w liczbie mno
giej. Wyraz kaylepa oznacza różdżkę czarownika i magię sprawowaną przez 
kogoś. Wyrażenie la kaylepa Bagido'u tłumaczy się na polski 'magia Bagido'u, 
magia sprawowana przez Bagido'u'. La jest zaimkiem dzierżawczym klasy IV, 
a Bagido'u męską nazwą osobową.

Dno czółna Tudavy oddaje się po kiriwińsku kala-sibu la-waga Tudava (dosł. 
'jego_dno jego_czółno Tudava'). Dom duchów to si bwala baloma (G59, 77, 115, 
281, 425) (dosł. 'ich-dom duchy').

Sulumwoya-la Luba'i (dosł. 'mięta_jej Luba'i') to mięta (sulumwoya) z [wio
ski] Luba'i. Funkcję dzierżawczą pełni tu przyrostek -la, w polskim tłumacze
niu oddaje się go za pomocą przyimka z.

82 Przekład jest poprawny, gdy słowa wypowiada mężczyzna, jeśli natomiast mówi je kobie
ta, trzeba odpowiednio tłumaczyć: 'mój brat', 'twój brat', 'jej brat', 'ich brat'.

83 „Agu może mieć wiele znaczeń, zwłaszcza w pieśni. Mam, jestem, jestem z, dla mnie, do 
mnie, lub po prostu mój".



Szyk wyrazów w konstrukcji posesywnej ilustrują dalsze przykłady.

Kini si kitli, e gioeguya si Guyau (YG19.16) 
królowie ich król, i wodzowie ich wódz 
'król królów i pan panów'

tama-gu la waga (NI 03) 
ojciec_mój jego czółno 
'czółno mojego ojca'

megiua la biga (L225) 
magia jej język 
'język magii'

bagula la keda (G100) 
ogród jego droga 
'droga ogrodowa'

bulukwa si valu (LI 75) 
świnie ich wioska 
'wioska świń'

Kilivila kala gaga uula yoku (R122)
Kiriwina jej zły powód ty
'Jesteś powodem złej reputacji Kiriwiny'

Gweguya si nanamsa doudoga gala biyogagaisi mtona (R126)
wodzowie ich intencje złe nie mogłyby skrzywdzić jego 
'Złe intencje wodzów nie mogą go dotknąć'

la kaybaba guya'u (S338)
jego udekorowane_jedzenie wódz 
'udekorowane_jedzenie wodza'

Guyau la biga katumkovile-la (Rll) 
wódz jego mowa konluzja_jej 
'konkluzja mowy wodza'

Makubilana Mokeilobu la bagula łau mtona epaisewa beya (N66)
ten_ogród jego Mokeilobu ogród człowiek ten pracuje tu 
'Ten ogród należy do Mokeilobu -  człowieka, który tu pracuje'

olopola Kilagola la bwala (NI05) 
w Kilagola jego dom
'w domu Kilagoli'

Yeigu Yaubada latula (Md27.43)
Yeigu Yaubada latu-la 
ja Bóg syn-jego
'Jestem Synem Bożym'



kuwoki kala sopi luguta (S464)
przyniesiesz jego woda brat_mój 
'przynieś wodę, którą mój brat zostawił w domu'

Baisa gala makawala Kilivila kala kaisisiu (R123)
To nie jak Kiriwina jej zwyczaje 
To zachowanie nie jest podobne do zwyczajów Kiriwiny'

mtona nano-la kala mwau (R12)
ten człowiek umysł-jego jego ciężkość 
'smutne usposobienie tego człowieka'

Przytoczone konstrukcje kiriwińskie przypominają budowę frazy nomi
nalnej w języku odżibwa84 z rodziny algonkin znanej z popularnego podręcz
nika (Milewski 1976: 237):

mapa enimi u-iultek&nakenan 
ten człowiek jego_żona 
'żona tego człowieka'

W kiriwinie elementy 'człowiek' czy 'ludzie' (z sufiksem -si-) są wbudo
wane jako infiks w zaimek ma...na 'ci, tamci'.

ma-tau-si-na si megum (L145) 
cijudzie ich magia 
'magia tych ludzi'

W korpusie tekstów Bronisława Malinowskiego można znaleźć przykłady 
synonimii: konstrukcję kabilia la megwa (L145) 'magia wojny' (dosł. 'wojna jej 
magia') można zastąpić złożeniem megwa kabilia (L145) 'magia wojny' (dosł. 
'magia wojna').

2.2.20. Zaimki emfatyczne

Kiriwińskie zaimki emfatyczne w narzeczu tauwema można zgrupować 
w kilku klasach (Senft 1986: 54-59).

Osoba I titole- Ila -maguta Hb -mwaleta III tato- IVa tole- IVb (v)ile-
1. os. 1. poj. titolegu agumaguta agumwaleta tatogu tolegu (v)ilegu
2. os. 1. poj. titolcm amaguta amwaleta85 tatom tolem (v)ilem
3. os. 1. poj. titolela alamaguta alamwalcta ta tola tolela (v)ilela
1 os. 1. podw. inki. titoleda adamaguta adamwaleta tatoda toleda (v)ileda
1. os. 1. podw. ekskl. titolema amamaguta amamwaleta tatoma tolema (v)iletna

84 Por. ojibwa (Majewicz 1989: 141).
85 W dialekcie kavataria jest kammwaleta, np. w zdaniu: Mwa Guyau! Youku kammwaleta Guyau 

(Nie9.6) 'Ty, Panie, jesteś jedyny' (czy bardziej dosłownie: Panie, Ty sam [jeden] jesteś Panem).



1 os. 1. podw. inki. titoleda adamaguta adamwaleta tatoda toleda (v)ileda
1. os. 1. podw. ekskl. titolcma amamaguta amamwaleta tatoma tolema (v)ilema
1. os. 1. mn. inki. titoledasi adamagutasi adamwaletasi tatodasi toledasi (v)iledasi
1. os. 1. mn. ekskl. titolemasi amamagutasi amamwaletasi tatomasi tolemasi (v)ilemasi
2. os. 1. mn. titolemi amimaguta amimwalcta tatomi tolemi (v)ilemi
3 os. 1. mn titolesi* asimaguła asimwaleta tatosi tolesi (v)ilesi

Można je w polszczyźnie oddać: 'ja sam(a)', 'ty sam(a)', /on(a) sama', 'my 
sam(i/e)'/ 'siebie', 'siebie samego' itp., a więc w tłumaczeniu z kiriwińskiego 
stosuje się zaimek ograniczający sam w połączeniu z zaimkiem osobowym lub 
leksem właśnie z zaimkiem dzierżawczym, np. 'właśnie moje'.

Zaimki emfatyczne klasy I tworzy się na Kitawie za pomocą tetora, np. 
tetoragu 'ja sam', tetorara (Sc376) 'on sam'. W dialekcie kilivila stosuje się jednak 
morfem tiłole- i odpowiedni zaimek, np. titole-gu (B, H) 'ja sam', titole-la (S412, 
L210, B, H) 'ona sama, on sam', kidama tayta vivila gala imaymaysi tau'a'u, ilolo 
wala titolela imwayki ta'u- yagala naka'ulatile (S412) 'gdy mężczyźni nie przy
chodzą do kobiety, ona bierze inicjatywę i sama idzie do mężczyzny, nazywa
my ją rozpustnicą', titolela biyova (A251) 'ona sama leci' (o czarownicy). 
W kavataria titole ma postać titoule, por. kutemmali tamam dęli inam; e kuyebwaili 
som makawala kuyebwailim titoulem (Mdl9.190) 'czcij ojca i matkę oraz miłuj 
swego bliźniego jak siebie samego', Ki, youkula Mesaia? Kukwatumovaim 
titoulem toyo yakama (Lk23.39) 'Czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie 
i nas', Baisa gala titoulegu lalilivali biga mabigasina baisa yokomi (Ynl4.10) 'Słów 
tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie'.

Zaimki klasy II mają znaczenie dysocjatywne, rozłączne. Klasę Ha tworzy 
morfem maguta, np. Amaguta karevaga (N58) 'Ty sam musisz wziąć odpowie
dzialność (i nikt inny)'. W niektórych dialektach ma on postać -mwaguta, np. 
Mitaga pela vivila minana, Ilawokuvamalasi, agumwaguta wala (178) 'Ale z powo
du tej kobiety, Ilawokuvamalasi, to [chodzi tu o parcelę] jest właśnie moje', 
Kugibataulasi biwokuva olisala dabu agumwaguta bagibataula, Pulitala yamala lakau 
(R239) 'Gdy wy odpowiecie na dystrybucję spódnic przyjęciem, ja osobiście 
odpowiem, bo mam prezent Pulitali'. W nagłosie może występować k, por. 
(k)alam(w)aguta i alamaguta. Osoba rozmawiająca w narzeczu wsi Tukwaukwa 
(dialekt luba) stwierdza: Itatai kalamwaguta tuwagu (173) 'Mój starszy brat sam 
go karczował', Anukwali wala kalamwaguta Monilobu kaitala usi iseki luguta (174) 
'Wiem, że Monilobu sam z siebie dał kiść bananów mojej siostrze'.

Morfem mwaleta tworzący zaimki emfatyczne klasy Ilb może wchodzić 
w skład formy czasownika, np. ba-yomwaleta (A431) 'mógłbym być jedyny' 
(/ might become alone). Możliwe są również inne postaci morfonologiczne, por. 
kadumwaleta i adamwaleta. Przykładem jest zdanie kidama kadumwaleta, taliku 
yavid a, biliku dabela tamasisi (S282) 'gdy jesteśmy sami, rozwiązujemy nasz liść 
łonowy, ona rozwiązuje swoją spódnicę: śpimy'. Obie formy -maguta i -mwaleta 
można stosować wymiennie: Amaguta (amwaleta) karevaga (N58) 'Ty sam mu
sisz ponosić odpowiedzialność (a nikt inny)'.

86 Por. titone-si (B, H) 'oni sami'.



Ilustracją III klasy zaimków opartych na morfemie tato- (F) 'sam, we włas
nej osobie' o raczej słabym stopniu emfazy (Senft 1986: 382) są zdania: Sinegu 
bwaga 'u, tatogu bzvaga ’usf (A444) 'moja matka czarownica, ja sam czarownik' oraz 
Pela agu kuvi ikomki durigu, ikańgaki inagu; yakanugioalaygu tatogu (L286) 'Jest to 
bowiem mój yarn i zjedzą go moi krewni. Moja matka umrze z przejedzenia. Ja 
sam umrę z przesytu'. Formę tatogu oddaje się niekiedy w polszczyźnie zaim
kiem siebie, np. Bakenu o tatogu (N58) 'Zostanę u siebie (czyli w domu)'.

W niektórych dialektach, takich jak kilivila i kavataria, występuje ów 
zaimek w postaci tatou- , a nie tato-, np. ola valu tatoula (Mdl3.57) 'we własnym 
kraju', ola bwala tatoula (Mdl3.57) 'we własnym domu', Tatoulo i-nanamsa, 
i-matutile, i-kapusi, i-ma o pwaypwaya, boge i-susuine (L96) 'Roślina sama decy
duje, dojrzewa, opada, wchodzi do gleby i wówczas kiełkuje'.

Zaimki emfatyczne klasy IV stosuje się np. w odpowiedzi na pytanie Avela 
beya? (N58) 'Kto tam?'. W Polsce zwykle mówi się 'To ja'. Na Kiriwinie męż
czyzna odpowiada Tolegu wala (N59), a kobieta -  Vilegu wala (N59). Analo
giczne repliki słyszy się po pytaniu Kwatoli yokwa? (N388) 'Jak się masz?'. Tole
gu wala tłumaczy się wtedy 'dobrze'. Trzecim sposobem użycia tolegu jest zda
nie Tolegu Tauwema (N59) 'Jestem z (wioski) Tauwema'.

Zaimek emfa tyczny 1. osoby liczby pojedynczej tworzy się również za 
pomocą sufiksu -la//-na (yaygula B, yayguna B, H, T4), który w magii ma postać 
-la'i, np. w zdaniu: Avayta'u itovivina o bukubaku gunuvanu'i? Yaygula'i Tokulu- 
bakiki (L338) 'Któż to przechadza się, obraca się, na głównym placu mojej wio
ski? To ja, Tikulubakiki'. W dialekcie kavataria występuje forma yaegula (R240).

2.2.21. Zaimek -nidesi ‘tylko jeden, taki sam*

Zaimek ten łączy się zawsze z poprzedzającym go klasyfikatorem: uty-iu- 
nidesi (P64, S444) 'tylko jeden; taki sam', luguta, veyogu mokita-daleniasi taytani- 
desi (S444) 'moja siostra to moja prawdziwa krewna, nasz pod klan jest ten 
sam', kway-ta-nidesi yam (L210) 'jeden tylko dzień', kidamaga natanidesi bilisasayse, 
bila obwańta (S469) 'jeśli jednak jest tylko jedna ryba, oni wyrzucają ją do morza'.

W narzeczu wsi Tauwema występuje forma -tinigesi (N385) 'jedyny, wy
jątkowy, którą da się powiązać z -tinidesi (B, R327) 'tylko jeden'. Etymologia 
jest niepewna. B. Malinowski wysunął przypuszczenie, że tinidesi pochodzi 
z tala-desi (B) 'jeden wystarczy', por. deli-tinidesi (B) 'tylko jedno towarzystwo', 
guli-tinidesi (B) 'tylko jedna kupka'. W Tauwema zdanie Vivila na-tinigesi (N87) 
ma znaczenie 'Dziewczyna jest niezrównana' (czyli jedyna w swoim rodzaju, 
wyjątkowa), a -lakatuluwatinigesi (N80) 'dziesięć tysięcy, nieokreślona liczba'. 
Formę tinigesi poświadczają także słowa piosenki w dialekcie luba: kwaitinigesi 
(U222) 'jedna i ta sama rzecz': butugu wa valu, yagagu wa valu, kivaitinigesi (U222) 
'moja sława w wiosce, moje imię w wiosce, wszystko znaczy jedno i to samo'. 87

87 Tłum. interlineame: sine-gu bwaga'u, łato-gu bioaga'u
matka_moja czarownica, sam_ja czarownik



2.2.22. Zaimki nieokreślone

Wśród zaimków nieokreślonych wyróżnia się grupę wyrazów, które 
sygnalizują nieistotność identyfikacji (np. obiektu czy właściwości). W polsz- 
czyźnie przykładem jest cokolwiek lub cokolwiek bądź, forma ta powstaje dzięki 
przyłączeniu morfemu -kolwiek do rdzenia co i dodaniu partykuły bądź.

Kiriwina stosuje tu inny środek gramatyczny. Jest nią reduplikacja zaim
ka, por. avaka 'co' i avaka avaka 'cokolwiek', ambaisa 'gdzie' i amabaisa ambaisa 
'gdziekolwiek'.

£ avaka avaka kunigadaisi paila uula yokomi ulo łomota, bavagi goli, kidamwa Tamagu 
bibani kala yakaula metoya baisa yeigu Lataula (Ynl4.13)
'A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby ojciec był otoczony 
chwałą w Synu'

Ambaisa ambaisa bikamitulaisi Bulogala Bwaina makwaina ovalu komwaidona, avaka 
minana leivagi bililivalaisi kaikeyala minawena (Md26.13)
'Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowia
dać na jej pamiątkę to, co uczyniła'

Zaimek ambaisa amabaisa, typowy dla dialektu kavataria, w narzeczu wsi 
Tauwema przyjmuje postać ambeya ambeya 'gdziekolwiek, dokądkolwiek': 
Ambeya ambeya bukula, yegu magigu deli (N95) 'Dokądkolwiek pójdziesz, chcę 
być przy Tobie'.

W korpusie tekstów kiriwińskich poświadczone jest użycie avela avela 
(N61, 188) 'ktokolwiek'. W dialekcie kavataria, na który przełożono Pismo 
Święte, występuje forma availa availa. Możliwa jest również konstrukcja bar
dziej złożona: availa availa ... e availa availa ... 'jedni... a inni...'.

Availa availa imwasawasi e availa availa gala (BP106)
'Jedni się radują, a inni nie'

W tekstach magicznych odnotowuje się występowanie swoistej partykuły 
temporalnej88 nam (L220, 291) (w postaci skróconej -w), którą tłumaczy się na 
polski 'tu kiedykolwiek', np. kapari naga, kapari-m! (L282) 'pająku, który jesteś 
tu teraz! pająku, który będziesz tu kiedykolwiek!'.

Odrębną grupę zaimków nieokreślonych w kiriwinie tworzą zaimki typu 
taitala (taytala lub tełala) 'ktoś', powstają one z przyłączenia morfemu tala do 
klasyfikatora, tu -  tai (tay- lub te-). Etymologicznie znaczą one 'jeden (mężczy
zna)'. E igau taitala bivitouula bivitau wosi komwaidona biwosisi (R244) 'a gdy ktoś 
zacznie śpiewać, wszyscy będą śpiewać', Tetala bima bilivala avaka kuvagi (N67) 
'Ktoś przyjdzie powiedzieć, co masz robić'.

88 Terminem „partykuła temporalna" posługuje się B. Malinowski.



2.2.23. Zaimki wskazujące

W kiriwinie zaimkiem wskazującym jest baisa//bayse//besa//beisa 'ten, ta, to'. 
Towarzyszy mu obowiązkowy gest deiktyczny (Senft 2000: 18). Zróżnicowanie 
dialektalne przedstawia tabela.

Fellows
(kavataria)

Malinowski
(kilivila)

Hutchins
(tukwaukwa)

Lawton
(kavataria)

Senft
(tauwema)

Scoditti
(kitava)

baisa bayse besa baisa besa beisa

Odnosi się on do przedmiotów, które znajdują się w polu widzenia roz
mówców, np. avaka bayse? (P77) 'co to jest?', bayse ulo baleko (L184) 'to moja 
działka ogrodowa', kidama tamomsi bayse sopi, boge takasouso'u (S473) 'jeśli 
napijemy się tej wody, to już posiwiejemy'.

Inny zaimek wskazujący ma najczęściej postać morfemu rozłącznego: 
ma-..-na, mi-...-na, m-...na-, bardzo rzadko ma on formę morfemu nierozłączne
go: mana-..., por. ma-kwai-na i mana-kwa 'ta rzecz', ma-kwai-si-na i mana-kwai-si-na 
'te rzeczy' (Lawton 1993: 154). Wymaga on jednak obecności formantu klasyfi
kującego.

Jeszcze inny zaimek tworzy się za pomocą morfemu -we-, np. ma-...-wena 
(P65) 'tamten, tamta, tamto'. Por. Ma-kay-na waga aikota, ma-kay-wena aikeulo 
(P65) 'To czółno zakotwiczyło, tamto pływało na morzu', Minasina yena ibodi, 
minasiwena gala (R153) 'Te ryby są odpowiednie, ale tamte nie', matauna 
(Lkl8.14) 'ten' i matauwena (Lkl8.14) 'tamten'89, ma-tau-si-wena (P65) 'tamci 
ludzie', ma-kay-si-wena (P65) 'tamte rzeczy drewniane'.

2.2.24. Formanty klasyfikujące

Wyrażaniu i odzwieciedlaniu postrzeganego świata w języku i za pomocą 
języka służą Trobriandczykom między innymi morfemy, które po raz pierwszy 
zauważył i opisał Bronisław Malinowski (1920). Nazwał je formantami klasyfi
kującymi. Termin ten jest trafny, są one bowiem środkiem słowotwórczym90. 
Przykładem jest wyraz kaytułu (P68) (w innej ortografii kaitutu N245) 'młotek', 
który składa się z dwóch morfemów: kay-tułu. Pierwszy z nich wywodzi się 
z praustronezyjskiego leksemu *kayu 'drzewo' (Ross 1988: 38), który w postaci

"" Por. Alukwaimi, tutala matauwena ikaimilavau ola Uwala, Yaubada eikabwalili matauna, mitaga 
matauna Parisi gala (Lkl8.14) 'Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tam
ten'. Ralph Lawton często oddaje morfem -we- (R153) angielskim other ('inny').

90 „W wyniku analizy słowotwórczej w wyrazie pochodnym wyróżniamy zawsze dwie czę
ści: część, która jest przejęta z wyrazu podstawowego (wyrazów podstawowych), i część, która go 
od niego (nich) różni. Część pierwszą nazywamy tematem słowotwórczym, a część drugą -  for- 
mantem. Obie części mogą być proste lub złożone". (Wróbel 2001:172)



niezmienionej został odziedziczony przez język praoceaniczny. W kiriwinie 
wygłosowe u zanikło i powstała współczesna forma kay (w innej ortografii kai 
R309 lub ka'i L96), która także oznacza 'drzewo'. Według Bronisława Mali
nowskiego (1935a: 96) jest to jej znaczenie podstawowe, sekundamie może się 
ona odnosić do rośliny, drewna, zioła magicznego lub patyka. Morfem kay 
w wyrazie kaytutu pełni funkcję formantu słowotwórczego, który łączy się 
z dźwiękonaśladowczym tutu (P68, N394) 'uderzać, klepać'. Kay (L157) ulega 
gramatykalizacji, tworzy bowiem derywat o znaczeniu narzędzia (z drewna, 
podłużnego). Wraz z pojawieniem się magnetofonu na Wyspach Trobrianda 
weszła w użycie nazwa tekodo (R278) 'magnetofon', 'ten magnetofon' oddaje się 
w kiriwinie tekodo ma-kai-na (R278), a więc za pomocą analizowanego tu for
mantu kai. Oczywiście magnetofon nie jest ani drewniany, ani podłużny. Istot
ne jest tu zgramatykalizowane znaczenie kai 'narzędzie'.

Językoznawcy zajmujący się uniwersaliami i typologią języków świata 
opisują różne rodzaje (techniki) klasyfikacji nominalnej, które -  jak głosi Han- 
sjakob Seiler (1986) -  tworzą wymiar, określany nazwą apprehension91. Można ją 
oddać w polszczyźnie słowami 'percepcja', 'pojmowanie', 'rozumienie' (por. 
łac. apprehendd).

2.2.24.1. Nominalne formanty klasyfikujące

Rozróżnienie rodzaju ma w języku kiriwińskim swoisty charakter. W po
równaniu z językami indoeuropejskimi92 stosuje się tu znacznie bardziej szcze
gółowe podziały, które sygnalizuje się morfemami, zwanymi formantami kla
syfikującymi (Malinowski 1920, 1935) lub klasyfikatorami (Lawton 1993), są to 
przedrostki i przyrostki, które dołącza się do rdzenia. Bronisław Malinowski 
(1920,1935) zanotował ich 48. Według obliczeń Ralpha Law tona (1993) w kiriwiń
skim dialekcie kavataria używa się z różną częstotliwością 147 klasyfikatorów.

It must be clearly stated at the outset that many of the classifiers listed here are ra
rely found. In all the taped and typed text in my possession probably only one 
third to one half of the lexical items I list do in fact occur, and among those which 
do occur in my data perhaps 15 or 20 stand out as having a functional load of 
about 95 percent of the total usage93. (Lawton 1993: 176)

91 Ostatnio przeglądu owych technik dokonał Gunter Senft (2000)
92 Bliższe kiriwinie są języki, takie jak japoński, chiński i tajski, „traktujące wszystkie bez 

wyjątku obiekty jako «niepoliczalne» i wymagające użycia odpowiedniej jednostki -  jak w językch 
zachodnich, np. litr, metr, gram itp. -  przy liczebnikach, demonstratywach itp." (Majewicz 1989: 
197). Zob. Senft 2000.

93 „Trzeba wyraźnie stwierdzić na początku, że wiele wymienionych tu klasyfikatorów raczej 
trudno spotkać. W całym korpusie tekstów nagranych na taśmie i zapisanych, którym dysponuję, 
jedynie jedna trzecia do połowy jednostek leksykalnych, które wyliczam tu w postaci listy, rze
czywiście występuje, a spośród nich może 15-20 wyróżnia się, mając ciężar gatunkowy około 95% 
całkowitego użycia".



Alfabetyczna lista formantów klasyfikujących 
według Malinowskiego

Pełnej listy formantów klasyfikujących dostrzeżonych przez Bronisława 
Malinowskiego nie można sporządzić ograniczając się tylko do jednej jego pra
cy Classificatory Particles in the Language of Kińwina (Malinowski 1920)94, gdyż 
w Ogrodach koralowych pojawiają się jeszcze 4 inne: gubwa- (G121,122, 463, 470, 
L25, 141, 142, 275), kaliku- (G251, 261), sipum- (L291), tam- (G135, L89, 90). 
Punktem wyjścia do rozważań bardziej przydatnym wydaje się porządek alfa
betyczny. Przedstawienie bowiem formantów w grupach czy klasach mogłoby 
stworzyć pozory statyczności systemu omawianych tu formantów kiriwińskich. 
Okazuje się jednak, że tworzą one system dynamiczny, co przejawia się w tym, 
że liczba ich nie jest stabilna, jeden i ten sam rzeczownik może w zależności od 
kontekstu sytuacyjnego łączyć się z różnymi formantami, a nie wyłącznie 
z jednym i tym samym („z góry przypisanym"), por. na-tala bulukwa "jedna Świnia" 
i kway-tala bulukwa (L193) "jedna Świnia (gruba przeznaczona do spożycia)'.

Lista formantów klasyfikujących, które wyodrębnił Bronisław Malinowski 
w swoich pracach obejmuje 48 pozycji:

1. bubwa- ("części odcięte poprzecznie")
2. bukwa- ("wiązki orzechów kokosowych")
3. gili- ("szeregi muszli na pasku")
4. gubwa- ("kwadraty, na które działka jest podzielona za pomocą żerdzi 

działowych")
5. gula- ("kupki")
6. kabisi- ("przegródki w spichrzu yamowym")
7. kabulo- ("wypukłości; końce przedmiotów")
8. kada- ("drogi")
9. kaduyo- ("rzeki, strumienie, cieśniny morskie")

10. kala- ("dni")
11. kaliku- ("przegródki w spichrzu yamowym")
12. kapwa- ("pliki, pakunki, zawiniątka")
13. kasa- ("rzędy")
14. kavi- ("kamienna brzytwa", 'ostrze z kamienia")
15. kay- ("drzewa i rośliny; rzeczy z drewna; długie przedmioty")
16. kila- ("kiście, garście bananów")
17. koya- ('„góra", jedna z pary')
18. kubila- ("duże działki ziemi, podziały własności")
19. kudu- ("zwoje pnączy")
20. kioay- ("rzeczy okrągłe, duże"; "kamienie"; "abstracta"; najbardziej abs

trakcyjny i ogólny formant klasyfikujący)95
21. kwoya- ("kończyny ludzi i zwierząt"; "nogi", "ramiona", 'palce u rąk")

94 Zwróciłem już na to uwagę w przypisie do polskiego przekładu (Malinowski 2000a: 63).
95 Por. Kunikolasi kwaiyu yam bogrua biwokuva, bitokaya Luvapcla pakala (Md26.1) 'Wiecie, że po 

dwóch dniach jest Pascha'.



22. kwoyla- ('garnki gliniane', 'rzeczy okrągłe, pękate'; stosuje się w odnie
sieniu do działek ogrodzonych)

23. lila- ('rozwidlone gałęzie'; 'rozwidlone patyki')
24. luva- ('drewniane naczynia', 'półmiski')
25. mayla- ('części pieśni'; 'części formuły magicznej')
26. na- ('osoby płci żeńskiej'; 'zwierzęta')
27. niku- ('przedziały w czółnie')
28. nina- ('części pieśni'; 'części formuły magicznej')
29. nutu- ('rogi, kąty ogrodu')
30. oyla- ('partie ryb')
31. pila- ('części całości; ułamki, kierunki')
32. sa- ('grona, wiązki, kiście orzeszków betelowych')
33. si- ('kawałeczki')
34. sipum- (rzadko stosowany 'pęczki yamu lub innych upraw', 'pęki liści')
35. sisi- ('konary, gałęzie')
36. siva- ('pory')
37. siwa- ('części morza'; 'podziały własności łowiska ze względu na pra

wa połowu ryb')
38. tam- (łączy się z taytu i kuvi, nie stosuje się z tuva96 ani w odniesieniu 

do pnączy rosnących w buszu)97
39. tau- ('istoty ludzkie' -  używa się z zaimkami wskazującymi)
40. tay- ('istoty ludzkie' -  używa się z liczebnikami)
41. to- ('istoty ludzkie' -  używa się z przymiotnikami)
42. um'mwa-/ummwa- ('wiązki taro') (z formantem tym mogą występować 

wszystkie liczne nazwy dwóch rodzajów)
43. utu- ('części odcięte', 'małe kawałki')
44. uwa- ('długości', 'rozpiętość dwóch ramion', 'objęcie od końca do końca')
45. vili- ('części oderwane, odkręcone')
46. vilo- ('wioski')
47. ya- ('liście'; 'włókna'; 'wyroby z liści lub włókna'; 'płaskie i cienkie 

przedmioty', łączy się z pustymi koszykami)
48. yuray- ('wiązki czterech kokosów, czterech jajek, czterech manierek').
Próby określenia kryteriów klasyfikacji nominalnej w kirwinie na podsta

wie materiału językowego Bronisława Malinowskiego (1920) podjęli się 
A. Capell (1969: 61) i K. Pisarkowa (2000: 94-96). Nowych danych dostarczają 
prace R. Lawtona (1993) i G. Senfta (1996). Materiał nie jest dialektalnie jedno
rodny: kilivila u Malinowskiego, kavataria u Lawtona i tauwema u Senfta. Pracę 
ostatniego z wymienionych badaczy przybliża w recenzji oraz książce K. Pi
sarkowa (1999a, 2000). Dlatego przedmiotem większej uwagi jest tu przyczy
nek Ralpha Lawtona (1993: 135-236, 265-302)98.

96 Jest to pnącze, którego korzenie dostarczają trucizny do uśmiercania ryb.
97 Por. tam-yu (L90) 'dwie winorośle', tam-tala kwamda (G135) 'jedna bulwa'.
9* Dobrze ocenia go nawet nieskory do pochwał Gunter Senft (1996b: 195).



Zestawienie formantów kiriwińskich 
według Malinowskiego i Lawtona

O stopniu dynamiki formantów klasyfikujących na Wyspach Trobrianda 
świadczy tabela, która zestawia wyniki badań terenowych B. Malinowskiego 
z lat 1915-1918 z okresem późniejszym (1961-1973 i 1976-1986), gdy przebywał 
tam Ralph Lawton. Głównym zadaniem jest tu ukazanie różnic dialektalnych 
oraz zaniku pewnych formantów. Listę obejmującą w pełni wyniki kilkuletniej 
obserwacji Ralpha Lawtona nad klasyfikatorami przedstawia następny rozdział.

Lp. Kilivila według 
Malinowskiego

Znaczenie polskie
Kavataria według 
Lawtona

1. bubwa- 'części odcięte poprzecznie' 
'połowa'

bubioa-
bubo-

2. bukioa- 'wiązki orzechów kokosowych' buko-
3. XiH- 'szeregi muszli na pasku' gili
4. gubum- 'kwadraty, na które działka jest 

podzielona za pomocą żerdzi 
działowych'

gubo-
gubu-

5. gula- 'kupki' gulo-
6. kabisi- 'przegródki w spichrzu 

yamowym'
kabisi-

7. kabulo- 'wypukłości, 
końce przedmiotów'

kabulo-

8. kada- 'drogi' kada-
9. kaduyo- 'rzeki, strumienie, cieśniny 

morskie'
kaduyo-

10. kala- 'dni' kala-
11. kaliku- 'przegródki w spichrzu 

yamowym'
kaliku

12. kapwa- 'pliki, pakunki, zawiniątka' kapo-
13. kasa- 'rzędy' kasa-
14. kavi- 'kamienna brzytwa' 

'ostrze z kamienia'
kavi-
(zwykle wymawiane [kai])

15. kay- 'drzewa i rośliny; rzeczy 
z drewna; długie przedmioty'

kai

16. kila- 'kiście, "garście" bananów' kila-
17. koya- '„góra", jedna z pary' ?"
18. bila- 'duże działki ziemi, podziały 

własności'
?

19. kudu- 'zwoje pnączy' kudu-
20. kumy- 'rzeczy okrągłe, duże'; 'kamie

nie'; 'abstracta'; najbardziej 
abstrakcyjny i ogólny formant 
klasyfikujący

kurni-

99 Znak zapytania oznacza, że w dialekcie kavataria nie odnotowano tego klasyfikatora.



21. kivoya- 'kończyny ludzi i zwierząt'; 
'nogi', 'ramiona', 'palce u rąk'

kioaya-

22. kiooyla- 'garnki gliniane', 'rzeczy okrągłe, 
pękate'; stosuje się w odniesieniu 
do działek ogrodzonych

kiuela-

23. lila- 'rozwidlone gałęzie' 
'rozwidlone patyki'

lila-

24. luva- 'drewniane naczynia', 'półmiski' luva-
25. mayla- 'części pieśni'

'części formuły magicznej'
mavila-

26. na- 'osoby płd żeńskiej'; 'zwierzęta' na-
27. niku- 'przedziały w czółnie' liku-

luku-
28. nina- 'części pieśni'

'części formuły magicznej'
nina-

29. nutu- 'rogi, kąty ogrodu' nutu (ale w znaczeniu 'ugnie
cione w kulkę'); R. Lawton 
(1993:292) przypuszcza, że nutu 
u B. Malinowskiego to dialek- 
talna odmiana utu lub luku

30. oyla- 'partie ryb' ?
31. pila- 'części całości; ułamki, 

kierunki'
pila-

32. sa- 'grona, wiązki, kiście orzesz
ków betelowych'

sa-

33. si- 'kawałeczki' R. Lawton (1993: 294-295) 
uważa, że prawdopodobnie 
chodzi tu o sivi (głoska v jest 
słaba przed z), zob. siva

34. sipum- (rzadko stosowany) 
'pęczki yamu lub innych 
upraw', 'pęki liści'

sipu-

35. sisi- 'konary, gałęzie' sisi-
36. siva- 'pory' siva-
37. siwa- 'części morza'; 'podziały 

własności łowiska ze względu 
na prawa połowu ryb'

seuyo-

38. tam- (łączy się z taytu i kuvi, nie 
stosuje się z tuva, ani w odnie
sieniu do pnączy rosnących 
w buszu)

tam-

39. tau- 'istoty ludzkie' (używa się 
z zaimkami wskazującymi)

tau-

40. tay- 'istoty ludzkie' (używa się 
z liczebnikami; ka-da-tay-yu)

tai-

41. to- 'istoty ludzkie' (używa się 
z przymiotnikami)

to-

42. um'mwa/ummwa 'wiązki taro' (z formantem tym 
mogą występować wszystkie 
liczne nazwy dwóch rodzajów)

mmo-

43. utu 'części odcięte'; 'małe kawałki' utu-



44. uwa 'długości', 'rozpiętość dwóch 
ramion', 'objęcie od końca do 
końca'

uwo-

45. vili 'części oderwane, odkręcone' vili-
46. vilo 'wioski' vilo-
47. y° 'liście'; 'włókna'; 'wyroby 

z liści lub włókna'; 'płaskie 
i cieńkie przedmioty' (łączy się 
z pustymi koszykami)

ya-

48. yumy 'wiązki czterech kokosów, czte
rech jajek, czterech manierek'

yulai-

Taksonomia klasyfikatorów kiriwińskich

WEDŁUG LAWTONA

Ralph Lawton dokonuje podziału wszystkich znotowanych przez siebie kla
syfikatorów na dwie grupy, z których pierwsza obejmuje 34, druga zaś -113.

Klasyfikatory

Grupa I Grupa II

identyfikują jednostki określają modyfikacje jednostek, 
jakim owe jednostki podlegają

Semantykę, łączliwość i przykłady użycia klasyfikatorów grupy I (lp. 
1-34) oraz grupy II (lp. 35-113) przedstawia poniższa tabela. Wszystkie przy
toczone w niej ilustracje dotyczą dialektu kavataria i pochodzą z pracy Ralpha 
Lawtona (1993).

Lp. klasyfikator semantyka łączliwość przykłady
1. tor istota ludzka 

osoba
łomota 'osoba' 
gwadi 'dziecko'

mtona łomota 'ta osoba'

2. nar nie człowiek tubukona 'księżyc' 
'miesiąc' 
manna 'zwierzę' 
bunukwa 'Świnia' 
lova '(ryba)'

navasi bunukwa 'cztery 
świnie'

3. kai- długi kai' drzewo, roślina, 
busz, las, drewno' 
uri 'taro'
łapiokwa 'tapioka' 
bisia 'maranta' 
leiya 'imbir' 
mionu 'szpinak' 
kokola 'drewniany 
filar'

kokola kailuwotala kailima 
kaiyu '17 pali'

4. ya- giętki, cieńki luya 'kokos' 
kalekwa 'materiał' 
peta 'pusty koszyk'

miyana luya 'ten 
orzech kokosowy' 
kalekwa yakakalaia 
'cienki materiał'



5. kurni- rzecz biuala 'dom' 
tebeli 'tabela' 
soulava 'naszyjnik' 
Ima 'pęcherz świni' 
saida 'orzech' 
weiwa 'mango' 
natu 'orzech' 
weisuwa 'nasienie 
i owoc pewnej rośliny' 
momyeipu 'łac. 
Asimina triloba' 
pamkiuena 'dynia' 
(ang. pumpkin) 
meloni 'melon' 
kum 'nasienie i owoc 
pewnej rośliny'

makiuaina vavagi 'ta rzecz' 
biuala kivaivakaveka 
'duże domy'

6. tor mężczyzna
7. na2- kobieta vivila 'kobieta' 

vilakapugula 'młoda 
dziewczyna w wieku 
zamążpójścia'

nakukupi minana 'ta niska 
kobieta'
navasi vivila '4 kobiety'

8. gudi- niedorosły
człowiek

giuadi 'dziecko' 
tau 'człowiek, 
mężczyzna' 
latugu 'moje dzieci' 
molitomoya 
'najstarszy syn'

litugiua guditolu 'mam 
troje dzieci' 
magudusina gugiuadi 
'tamte dzieci'

9. kiuela- garnek kulia 'garnek 
do gotowania' 
viga 'kubek' 
bólu 'duża łupina 
orzecha kokosowego' 
salibu 'lustro'

kivelalima kioelatala viga 
'6 kubków'

10. kova- ogień kova 'ogień, ognisko' kovatala 'baisa, kovatala bai'se 
'jedno ognisko tu, (i) jedno 
ognisko tam'

11.
kabilikova-

ognisko 
(por. kabała 
kova 'miejsce 
ognia')

12. tam- pęd, odrośl, 
kiełek

kuvi 'yam' tamtala 'jedna rozłoga yamu'

13. sobulo- rosnąca odrośl

14. sega- odgałęzienie taitu 'taytu' 
kuvi 'yam'

masegana taitu 'ten liściasty 
odrost yamu'

15. tuto- czas tuta 'czas' 
kiueluva '1. następ
stwo pór roku;
2. miernik czasu; 
rachuba czasu;
3. określona pora; 
kalendarz'

tuta matutona 'tamtego 
czasu'
tutovila? 'jak często' 
tuta tutovau 'nowy czas'



16. siva-//sivi ilość razy kamkiuam 'posiłek' 
loula 'podróż' 
bigubagula

masivana loula 'okazje tej 
podróży' 
sivayu 'dwa razy' 
sivabobawa 'często' 
sivibidubadu 'bardzo często'

17. lilou- podróż loula 'podróż' 
keioa 'podróż' 
titavina 'objazd, 
wycieczka'

malilouna 'tamten czas 
podróży'
Lilouvila dou? 'Ile razy 
cię wołano?'

18. yamr dzień (stosuje się bez 
rzeczownika)

mayamna 'owego dnia' 
masiyamna 'w owe dni' 
yamyu 'dwa dni'

19. kala- dzień yam 'dzień' makalana yam 'cały 
ten dzień' 
kalatolu 'trzy dni' 
kalabobawa 'wiele dni' 
Akalaluwotala ovalu e lama 
'Dziesięć dni byłem w wio
sce zanim tu przybyłem'

20. bugi- noc bogi 'noc' mabugina bogi 'owej nocy' 
bugiyu 'pojutrze' 
bugiveka 'późno w nocy'

21. biga- słowo biga 'słowo' 
nanamsa 'myśl' 
kamatula 'oznajmienie' 
katuvagwagu 'mowa'

mabigana biga 'tamto słowo' 
bigatala 'jedno słowo' 
bigaveka 'ważne słowa'

22. kaiga-l/kaigi- głos kaigala 'głos' 
biga 'mowa' 
butula 'głos'

makaigana butula 'brzmienie 
tego głosu'
kaigatala kaigitinidesi 'tylko 
jeden głos'
kaigaveka 'donośny głos'

23. ligila-/Aigili- działanie gru
powe

kula
wasi 'dług' 
pwapoula
mwasawa 'zabawa, 
gra'
leiua 'rózga, piłka' 
kaiyala 'oszczep' 
vaiguwa 'wymiana 
dóbr'

maligilana vaiguwa 'ta trans
akcja wymiany dóbr' 
ligilitala 'jedna kolej (np. 
rzutu oszczepem)' 
ligilaveka 'ważna transakcja'

24. mwelii- ćwiczenia mweli 'ćwiczenie' 
wosi 'piosenka, 
śpiew'
kaiwosi 'taniec'

25. miga-Hmigi- wygląd migila 'twarz' 
gigisa 'wygląd'

namigana 'tamta twarz' 
abani yena kasi gigisa migatala 
wala 'złowiłem tylko jeden 
rodzaj ryb'
migawelu 'różny wygląd'

26. W O U  I /O - nowość
27. kumlo- piec kumkumla 'piec' makumlona kumkumla 

'tamten piec'
kumlobogrua 'piec, który był 
pierwszy zbudowany'



28. nigo- gniazdo (pta
ka lub małego 
gryzonia)

nigwa 'gniazdo' manigona nigwa 'to gniazdo' 
niguvasi 'cztery gniazda' 
nigukikekita 'małe gniazda'

29. kavi-
[ka'i]

narzędzie 
o ostrym 
zakończeniu

bekiva
kema
ligisa
kaeki
ligogu

kavitolu ligogu 'trzy topory 
ciesielskie'

30. piva- ekskrement popu 'kał, brud, 
śmieci' 
lopou 'brzuch, 
wnętrze'
wawa 'brud, śmieć'

pwavila pwasi? 'ile kup?'

31. igi- wiatr yagila 'wiatr' 
utuyagila 'burza, 
wicher'
kivaibivaga 'wiatr 
z zachodu' 
bolimila 'wiatr połu
dniowo-wschodni' 
iuu 'powiew'

igiyuwela 'drugi powiew 
wiatru'
igiveka iuu 'silny powiew 
wiatru'

32. vilo- miejscowość valu 'wioska' valu vilovakaveka 'duże 
wioski, miasta'

33. iga- nazwa yagala 'imię' 
igaula 'imię dane 
przy narodzinach' 
ikavilevi 'imię nadane 
dziecku przez ojca'

igimigigaga 'brzydkie 
nazwy'
igałala 'jedno imię'

34. kuno- deszcz kuna 'deszcz' 
bisibasi 'deszczyk' 
sibosibula (odmiana 
deszczu)

kunoveka '(wielki deszcz) 
ulewa'
kunoyuwela 'drugi deszcz'

35. bubulo- zrobiony bnvala 'dom' 
waga 'czółno' 
doba 'spódnica'

bubulotala 'jedna 
zrobiona rzecz' 
bubulovau 'nowo 
zrobiona rzecz'

36. bukoj//buku- pogrzebany
zakopany

natu 'orzech 
kokosowy' 
buwa 'orzech betelu' 
kema 'toporek ogrod
niczy'
mwali 'naramienniki' 
mani 'pieniądze'

mabukona buwa 'tamten 
zakopany orzech betelu' 
bukuyuwela bekwa 'druga 
zakopana siekiera'

37. bulu- w połowie 
zanurzony

38. beku- zatopiony waga 'czółno' 
keruou 'łódź rybacka' 
masawa

mabekuna keumi 'tamata 
zatopiona łódź rybacka' 
bekułala waga 'jedno 
zatopione czółno'



39. gabu-//gubu- płonący kova 'ognisko' 
kai 'roślina, 
drzewo, las' 
pwanosi 'węgiel 
drzewny'
kabwasi 'gotowanie 
na otwartym ogniu'

magabuna kova 'to ognisko' 
gabuyuwela baisa 'drugie 
ognisko tutaj'

40. no- uderzenie leioa 'rózga' 
kaitukiua
puluta 'drewniana 
pałka'

manona agu leioa 'rózga 
do bicia mnie' 
novila kam lewa 'wiele 
ciosów dla ciebie' 
novakaveka 'mocne ciosy'

41. nutu- ugnieciony yekioesi 'liście' 
lala 'kwiaty' 
mona 'budyń z taro' 
kaibasi 'kit'

manutuna kaibasi 'ten kit'

42. ponina- przedziura
wiony

ponana 'dziura' 
kabosuvi 'wejście' 
waga 'czółno' 
kaleko

maponina viga 'tamten dziu
rawy kubek'
poninayuwela 'druga dziura' 
poninaveka 'duża dziura'

43. pwasa- zgniły pivasana weiwa 
'zgniłe mango' 
pivasayuwela kuligaiwa 
'wyrzuć drugi zgniły (owoc)' 
pwasawokuva 'całkiem zgniły'

44. udila-//udi- droga wiejska udila 'trakt' 
raibwaga 'rafa 
koralowa' 
durnia 'bagna'

udilatala 'jeden trakt'

45. kubila- działka
ogrodowa

kivabila 'pole, duży 
kawałek działki 
ogrodowej' 
baleku 'działka 
ogrodowa' 
raibwaga 'twarda 
kamienista ziemia' 
pasa 'bagno'

makubilana kivabila 'tamta 
duża działka ogrodowa 
(10 ha)'
kubilaveka 'duża 
jednostka ziemi 
(30 lub więcej baleku)'

46. kalivisi- duży
dział ogrodu

bagula 'ogród' 
buyagu 'parcela 
ogrodowa'

kalivisitolu 'trzy podziały 
ogrodu'

47. gubo-//gubu- dział ogrodu, 
połowa kalivi- 
sitala

bagula 'ogród' 
paisewa 'praca'

gubuvasi 'cztery podpo- 
działy'
gubukekita yoku 'mała 
praca dla ciebie'

48. vala- mały dział 
ogrodu 
(mniejszy niż 
gubu-)

lapoi 'część ogrodu' 
paiseiva 'praca'

Valatala valakekita tadoki 
kadidatala 'Nazywamy mały 
podział vala podziałem kadida.

49. lupo- mniejszy dział 
ogrodu

bagula 'ogród'



50. kadida- bardzo mały 
dział ogrodu

lapoi 'część ogrodu' 
paisewa 'praca' 
vilavila 'działka'

kadidayu wala 'jedynie 
dwie części'

51. pulu- kopiec
ogrodowy

mapuluna simsimwai 
'tamten kopiec 
słodkich ziemniaków'

52. kalipo- strona tumila 'charakter
fizyczny'
valu 'wieś,
miejscowość'
baleku 'działka
ogrodowa'
kałuposula 'spotkanie'

makalipona katuposula 
'tamto miejsce spotkań'

53. kailiku- część wioski (rzadko używany) 
por. kabulo-

54. kada- trakt, droga 
(jeśli droga 
dzieli obszar, 
stosuje się 
pila-)

kadaliya (typ traktu) 
kadavapiuala 
(typ traktu) 
kadaula (typ traktu)

si vavagi ma kadana 
'ich metoda'
kadabeyaya 'szeroka droga'

55. seuyo- laguna
56. soulo- miejsce wy

stępowania 
ryb

vatu
lagula
lada
seuya

masoulona vatu 'tamta rafa 
(gdzie jest dużo ryb)' 
soulotolu 'trzy miejsca 
łowienia ryb'

57. lada- małe miejsce
występowania
ryb

58. sisi- konar kai
meguva (jako część 
zaklęcia magicznego)

sisitala 'jeden konar' 
sisikekita 'mała gałązka'

59. lila- mały konar kai
meku
kaisesa

Mlalilana yaegu masisina yoku 
'Ta gałąź jest moja, 
a ta -  twoja'

60. lilivi- rozwidlony
patyk

kai
sisila

lilivivila? 'ile rozwidlonych 
patyków'

61. Uku
li luku- 
// kailiku- 
// kaliku 
U kaluku

(prze)dział
czółna

liu 'przedział' 
liku 'przedział' 
bwaima 'spichrz'

malukuna wa waga 'ten dział
w czółnie'
lukutala liu
'jeden dział czółna'

62. lipu- kondygnacja bxvaima 'spichrz' 
kaivalapu 'deska 
szczytowa' 
proatai 'pojemnik 
w kształcie pryzmy 
napełniany mniejszy
mi bulwami yamu'

bumima lipubobawa 'wielo
kondygnacyjny spichlerz'



63. buliga- piętro
wertykalnie
ustawiona
półka

bwala 'dom' 
bruaima 'spichrz'

buligatolu bivala 'trójpiętro- 
wy dom'
buligavau 'nowa półka'

(:4. kabisi przegroda kabisivisi100
livisi
kalitutila

makabisina kabisivisi 
'ta przegroda w spichrzu 
yamowym' 
kabisitala kalitutila 
'jedna przegroda'

65. livisi- półka kabosisu
kai
(i nazwy prze
chowywanych pro
duktów)

malivisina taitu 'ta przegroda 
na yam'
livisitala 'jedna półka' 
livisiwokuva 'pusta (półka)'

66. tabudo- pokój kabosisu 'miejsce 
do siedzenia' 
kabokakaya 'łazienka' 
kalitutila 'przedział 
w spichrzu na yam'

matabudona 'ten pokój' 
tabudotala kabokakaya 
'jedna łazienka' 
tabudoveka 'duży pokój'

67. kaduyo- przejście kabosuvi
yoyu
lulu
lukivava
yaguma
loodila

makaduyona kabosuvi 
'to przejście' 
kaduyoyu 'dwie bramy' 
kaduyomanabumta 
'udekorowane wejście'

68. moya-//moi-
//mweya-

kończyna mamoyana moikekita 
'ten mały palec' 
moyatala kaikegu 
'moja jedna noga' 
moikekita 'mały palec'

69. ku>ayn-//ku>eya- oddzielona
kończyna

kurni 'noga, stopa' makumyana kurni 'ta noga' 
makwayasina kaikegu 
'obie moje stopy'

70. yam 2 ręka 'ręka'
'pomocnik'

71. nina- idea nanamsa 'myśl' 
wosi 'piosenka' 
megiwa 'magia'

maninana wosi 'ta część 
piosenki'
ninatala 'jeden wers' 
ninavau 'nowa idea'

72. mavila- wers wosi 'piosenka' 
meguva 'magia' 
kauktuau 'poranek' 
katupwaila 'odcinek, 
etap'

mavilana kaukwau 'wczesna 
pora dnia'
mavilatolu 'trzy wersy 
piosenki'
mavilaveka 'duży fragment'

73. bubo-//bubwa- przecięty
poprzecznie

kai 'drzewo' 
tanumnumta 'metal' 
wotunu 'pnącze, lina' 
yena 'ryba'

bubumtolu '3 odcięte 
kawałki'
buboveka 'duży kawałek'

100 Kabisivisi, livisi, kalitutila to nazwy przegród w spichrzu na yam.



74. vili- odkręcony tobaki 'tytoń' 
wotunu 'pnącze, lina' 
yuwoyoula 'sznurek'

mavilisina yuwoyoula 
'te odkręcone 
kawałki sznurka'

75. lapou- jedna trzecia lapoutala yaegu 'kawałek 
dla mnie' 
lapoumwaidona 
'cały kawałek'

76. gum- mały kawałek tobaki 'tytoń'
tou 'trzcina cukrowa'
tapiokum 'tapioka'

magumna tobaki 'ten kawałek 
tytoniu'
Gumvila magim? 'Ile kawał
ków chcesz?'

77. gibu- wystarczający gibutala bibodi 'jedna porcja 
wystarczy'

78. kuwo- odrobina yena 'ryba'
kaula 'pożywienie'
msomsa
kanakenuva 'piasek'

makuwona kamkiuam 
'ten posiłek' 
kuwotala yoku, 
kuwotala yaegu 
'jeden kąsek dla ciebie, 
jeden kąsek dla mnie'

79. utu- skrawek kaula 'pożywienie' 
pwaipwaia 'gleba' 
kai 'drzewo, drewno'

mautuna yena 'ten 
kawałek ryby' 
utuveka 'duży kawałek'

80. kabila- duży kawałek 
mięsa

bunukiua 'Świnia' 
wonu 'żółw morski' 
yena 'ryba' 
kwau 'rekin'

makabilana kiuau 'odcięty 
kawałek mięsa rekina' 
kabilatala wonu 'jeden 
kawałek mięsa żółwia' 
kabilaveka 'duża porcja mięsa'

81. kipu- kawałek mięsa 
(około połowa 
kabila-)

82. sisili- kawałek mięsa
(zwykle
gotowanego)

masisilina bunukiua 'ten 
kawałek wieprzowiny' 
sisilitala sisilitala 'każdy ka
wałek mięsa'

83. kaya- pół (kawałka
żywności)
połowa
kiuaigeyata
'dojrzałego
jedzenia'

makayna kagu 'mój kawałek 
dojrzałego jedzenia' 
kayageyatala 'połowa kawał
ka dojrzałego jedzenia'

84. givi- porcja ryby 
(około 
4 kęsów)

givikekita wala 'tylko 
kawałek ryby'

85. kuminu- porcja
zieleniny

lokami 'gotowana 
zielenina' 
wota 'sieć'
wotunu 'pnącze, lina' 
bani 'hak' 
im 'sznur'

Kununuvila magim? 'Ile 
porcji warzyw chcesz?' 
gayasu kununuveka 
'duża porcja gayasu'



86. yivi- porcja kawał
ków jedzenia

87. gini- kęs kaula 'pożywienie' 
kuvi 'yarn' 
luya 'orzech 
kokosowy' 
yena 'ryba'

ginitala 'jeden kęs' 
ginibogwa 'pierwszy kęs'

88. kapu-//kapo- łyk sopi 'woda' 
lubivau 'zupa' 
Invaibiuai 'mleko 
z zielonego orzechu 
kokosowego' 
giu 'ślina'

kaputala imom 'wypił łyk'

89. kabulo-//kabulu- kawałek,
połowa

yena 'ryba' 
valu
kabulula 'nos

makabulona yena 'ten 
kawałek ryby' 
kabuluvasi 'cztery uchwyty 
(na szufladzie)'

90. katupo- kawałek,
ćwierć

katupwaila 'stadium,
odcinek'
keda 'etap'
tobaki 'tytoń'
łon 'trzcina cukrowa'

katupotala keda 'jeden etap' 
katupokekita 'krótki kawałek'

91. pila-//pa-Upili- część,
kawałek

(szeroki zakres 
stosowania)

mapilana valu 'to miejsce' 
pilalima kai '5 desek 
drewnianych' 
pilakakata yamam 'twoja 
prawa ręka'
pilakesa matala 'jednooki 
mężczyzna' 
piliyavata 'na północ' 
pilibomatu 'na wschód' 
pilikwaibwaga 'na zachód'

92. tubo-//tubu- pokolenie tubwa 'pokolenie' tubwa matubona 
'to pokolenie' 
tubuluwotala tubutala 
'11 pokoleń'
tubuvau 'nowe pokolenie'

93. kumila- klan kumila 'klan' makumilana Malasi 
'klan Malasi'
Mina Dobu kumilaińla yakida- 
siga kumilavasi 'Ludzie Dobu 
mają wiele klanów, 
my zaś mamy cztery klany' 
kumilavau Lukulobuta 
'klan Lukulobuta jest nowy'

94. dila- linia rodzinna dala 'linia rodzinna' madilana dala 'ta linia 
rodzinna'
dilatala 'jedna linia rodzinna'



95. kila- garść
bananów

usi 'banan' 
siaina (gatunek słod
kiego banana) 
kabulukusa (gatunek 
banana, który je się 
bez uprzedniego 
gotowania)

Kumai kilayu kabulukusa 
'Przynieś mi dwie garści 
bananów kabulukusa'

96. bukor kiść owoców luya 'orzech 
kokosowy' 
seisuya 'jagody' 
weiwa 'mango' 
natu 'orzech' 
saida 'orzech'

mabukona saida 'ta kiść 
orzechów'
kumai bukolima 'przynieś 
pięć kiści'
bukoveka seisuya'duża 
kiść jagód'

97. biko- pęk orzechów 
kokosowych

luya 'orzech 
kokosowy'

bikołala luya 'pęk orzechów 
kokosowych'

98. sa- gałąź
orzechów

(jadalne orzechy):
bokaiyala
boueka
buwa
botutu
(niejadalne orzechy):
kikimta
pulopola

masana buwa 'ten pęk orze
chów betelowych' 
sayu pulopola 'dwa pęki 
orzechów pulopola'

99. budo- grupa, tłum łomota 'osoby' 
mauna 'zwierzęta' 
yena 'ryby'

mabudona yena 
'ta ławica ryb' 
budotolu 'trzy grupy' 
budoveka 'duża grupa'

100. dęli- grupa 
w ruchu

łomota 'osoby' 
mauna 'zwierzęta' 
yena 'ryby'

madelina leimasi 
'ta grupa przybyła' 
delitala delitinidesi 
'tylko jedna grupa' 
deliveka 'duża grupa (udają
ca się gdzieś)'

101. gulo-i'/guli- grupa
kupka

łomota 'osoby' 
mauna 'zwierzęta' 
kaula 'pożywienie' 
kokola 'pale'

magulona yena 
'ten połów ryb' 
gulołala wala 
'tylko jedna kupka' 
gulovakaveka 
'bardzo duże kupki' 
gulitinidesi 
'tylko jedna grupa'

102. gugulo- zebranie gugula 'przedmioty 
wartościowe' 
łomota 'osoby' 
kaula 'pożywienie'

magugulona vivila 
'to zebranie kobiet' 
gugulotala yoku, gugulołala 
yaegu 'jeden stos dla ciebie, 
jeden stos dla mnie' 
baisa guguloveka 
'tu jest duży stos'



103. yuwo-//iwo- grupa mauna 'zwierzęta' mayuwona mauna 
'to stado zwierząt'

104. łupiła- flota keioou 'flota łodzi 
rybackich' 
nagega 'bardzo 
duża łódź' 
masawa 'łódź pływa
jąca po oceanie'

matupilana kewou
'ta flota łodzi rybackich'
tupilaveka
'bardzo dużo łodzi'

105. duli- wiązka, kiść (zwykle 6 rzeczy 
lub osób)

dulitala letnoni
'kiść owoców cytrusowych'

106. seluva- związany seluvatala 
'jedna wiązka' 
seluva vxmaku 
'długa wiązka'

107. luva- związane 
w wiązkę

kai 'patyk' 
kavatam 'pal 
dla yamu' 
uń 'taro' 
unonu 'szpinak'

maluvana unonu 
'ta wiązka szpinaku' 
luvatolu, ka! 'patrz, 3 wiązki' 
luvadoudoga 'zakrzywiona 
wiązka'

108. ta-, 0 kosz (nazwy koszy):
kauya
peta
piuatai
vataga

tavila peta? 'ile koszy yamu' 
tayuwela baisa 'drugi kosz tu' 
yuwa peta 'dwa kosze (pełne 
lub puste)'

109. kapo- paczka gayasu 'zielenina' 
bini
mona 'budyń z taro'

makapona kapola 
'jedna paczka' 
hipotala 'jedna paczka 
(czegoś)'
kapoveka 'duża paczka 
(czegoś)'

110. kapuli- grupa paczek kapola 'paczka' 
paiseioa 'praca'

kapuliveka kapola 'duża 
grupa paczek'

111. luba- wiązka
zwojów

moi 'mata'
mona 'budyń z taro'
kapola 'paczka'

malubana kapola 
'ta duża paczka'
Lamai lubatolu mona 'przy- 
niosłe(a)m trzy paczki 
budyniu taro' 
lubagagabila wala 'tylko 
lekka paczka'

112. mweli2- wiązka liści mweli 'okład' mweliyuwela 'drugi okład' 
Mwelibogioa bwaina taga mwe- 
livau kaliga 'Przy pierwszym 
okładzie on czuł się dobrze, 
ale przy drugim -  zmarł'

113. dodiga- ładunek guguwa 'rzeczy' 
vavagi 'rzeczy'

Avaka madodiga? 'Co masz 
(w koszyku)?
Dodigavila gugwadi?
'Ile dzieci załadowanych 
(ma łódkę, ciężarówkę)?' 
dodigaveka 'duży ładunek'



114. kaiyuvai- 
H yuvai-

warstwa guguwa 'rzeczy' 
peipu 'papier' 
gatu 'brud'

mayuvaina luya 'ta warstwa 
orzechów kokosowych' 
yuvayuwela dakuna 'druga 
warstwa kamieni' 
kaiyuvaivau 'nowa warstwa'

115. pupai- warstwa
brudu

gatu 'brud' 
wawa 'śmieci' 
pwanosi 'węgiel 
drzewny'

mapupaina gatu 'ta warstwa 
brudu'
pupaitolula 'trzecia warstwa 
(brudu)'
pupai bubogwa 'wcześniejsze 
warstwy'

116. keivala- porcja do 
suszenia

yena 'ryba'
luya 'orzech kojosowy' 
kwita 'ośmiornica' 
bubiua 'betel' 
giueigoi (?)

keivalakekita kioita 'mała 
taca ośmiornicy'

117. mmo- wiązka
stożkowata

uri 'taro'
maisi 'kukurydza (?)' 
tou 'trzcina cukrowa' 
kaitapa 'pochodnia'

mammona uri 
'ta wiązka taro' 
mmotala mwam 
'jedna wiązka' 
mmoveka 'duża wiązka'

118. sipu- plątanina im 'lina'
wotunu 'pnącze, lina' 
yuwoyoula 'sznur'

siputala 'jeden węzeł 
w plątaninie'

119. wela- ryba (ilość: 
około 3 kg)

welayu 'dwa sznury ryb' 
welaveka yóku 'duży sznur 
(ryb) dla ciebie'

120. kudu- pasmo
włókien

doba 'spódnica' 
seipwana 'spódnica' 
tagilikesa 'spódnica' 
ita 'pnącze' 
wayguwa 'pnącze' 
wali 'pnącze' 
kaluma 'pnącze'

kudukukupi 'krótkie pasmo'

121. suyo-Hsiyo-
llsuya-

rzeczy nani
zane przez 
dziurę

kuwa 'laska 
trzcinowa' 
mioali 'naramienniki' 
soulava naszyjniki'

siyotala 'jedna wiązka'

122. kapupu- gaj kapupu 'gaj, lasek' 
kulugu 'włosy' 
kai 'las' 
baleku 'ogród'

makapupuna kai 
'ten gaj drzew' 
kapuputala kapupu 
'jeden gaj drzew' 
kapupubiueyani kulugu 'mój 
pęk rudych włosów' (moja 
ruda bródka?)

123. lukuva- rosnąca
wiązka

tou 'trzcina cukrowa' 
kavatam 'pal' 
kailuxuvasi

malukuvana tou 'ta wiązka 
trzciny cukrowej' 
lukuvawonaku 'długa krata'



124. poulo- gaj, grupa kai 'drzewa, las' 
łomota 'osoby' 
boda 'grupa'

mapoulona boda 'ta grupa' 
poulotala 'jeden gaj' 
pouloveka 'duży kopiec'

125. umila- gaj (jeden 
gatunek)

umila 'gaj' 
buwa 'betel' 
luya 'orzech 
kokosowy'

maumila weiwa 'gaj drzew 
mangowych' 
umilayuwelu meku 'druga 
plantacja drzew meku' 
umilaveka buwa 'duży gaj 
palm orzecha betelowego'

126. tavi- zwój im 'lina'
wotunu 'pnącze, 
sznur'
yuwoyoula 'sznur'

matavina im 
'tamten zwój liny' 
tavitolu 'trzy pętle zwoju' 
taviwonaku 'długi zwój'

127. kupa-//kupu- zwój yuwoyoula 'sznur' 
bani 'hak' 
wotunu 'pnącze' 
im 'lina' 
unonu 'szpinak'

makupasina waikumu 
'te rolki linii na ryby' 
kupuvasi 'cztery zwoje linii' 
kupuwanau 'długie zwoje'

128. łeni- zaciśnięty
zwój

im 'lina'
wotunu 'pnącze, lina' 
yuwoyoula 'sznur'

matenitawotunu 
'ten zwój'
teniveka 'duży zwój'

129. katukuni- rolka im 'lina'
wotunu 'pnącze, lina' 
yuwoyoula 'sznur'

katukuniveka wotunu 
'duża szpulka nici'

130. bili- rolka moi 'mata'
ninuva 'mata ścienna 
z sago'
kalekiua 'materiał'

mabilina peipu 
'rolka papieru' 
bilitala wala 
'tylko jedna rolka' 
bilikekita 'mała rolka'

131. tabili- rola moi 'mata'
ninuva 'mata ścienna 
z sago'

matibilina moi 
'zwinięta mata' 
tabiliyu ninuva 'dwie role 
materiału na ściany domu'

132. gili- szereg duriduri 'pas' 
wakala 'pas' 
saveva 'opaska 
na głowę' 
kivasi 'opaska, 
ozdoba ciała'

gilitatala duńduri 
'pas z jednego szeregu' 
giliwonaku, ka!
'patrz, duży szereg'

133. kasa- linia
szereg

wosi 'piosenka' 
łomota 'osoba' 
kai 'drzewo'

makasana wosi 
'linijka tej piosenki' 
kasatala kasatala 
'każdy szereg' 
kasaumnau 'długa linia'

134. uva- 'rozpiętość' kuvi 'yarn' 
waga 'czółno'

mauvana tokukupi mauvana 
tmvonaku 'to jest wzrost 
niskiego mężczyzny, 
to jest rozmiar wysokiego 
mężczyzny'



135. yuma-

(alomorf
yam2)

długość 
(14 cm)

ręka

mayumana yamagu 
'to jest moja ręka (ramię)' 
yumatala 'jedna 
długość ręki' 
yumavau 'nowa ręka 
(nowy pomocnik)'

136. puli- wiązka 2 - 6  

jednostek
luya 'orzech kokosowy' 
buna 'biała muszla 
ślimaka'
kapiwa 'przyczółek 
nad drzwiami wodza'

Kumai pulitolu luya. 
'Przynieś 3 wiązki 
orzechów kokosowych'

137. katuluwo- duża grupa (nie występuje z 
przymiotnikami)

Makatuluwona gulovau ikali- 
sau gulobogwa 'Nowa 
grupa ludzi jest większa 
od wcześniejszej' 
katuluwovila 'taka 
bardzo duża grupa'

138. uwo- wiązka dwóch 
przedmiotów

mauwosina luya 'te wiązki 
dwóch orzechów 
kokosowych'

139. kalo- wiązka dwóch
„owoców
morza"

kaimagu 'rak słodko
wodny, langusta' 
lokum 'krab' 
keli 'skorupiak' 
kuiga 'langusta'

makalona kuiga 'ta wiązka 
dwóch langust' 
kalotala nalana lakum 
'3 kraby (2 i 1)'

140. kupo- sznur 2  

przedmiotów
makupona yena 'ten sznur 
2  ryb'
kupotala kasela '3 ryby 
( 2  i pozostała)'

141. yulai- wiązka 4 
przedmiotów

mayulaina taitu 'wiązka 4 
taitu'
yulotala uwotala luya ' 6  orze
chów kokosowych (4 i 2)'

142. kasila- grupa 1 0  

przedmiotów 
(wartościo
wych)

mumii 'naramiennik'
bekioa 'siekiera'
soulava 'naszyjnik'
doga 'kieł'
buna 'biała muszla
ślimaka'
kulia 'garnek'
mmakata
'pióra taneczne'
saueva 'opaska
na głowę'
kema 'toporek
ogrodniczy'
ligogu 'topór ciesielski'
bani 'hak'

makasilana soulava 'grupa 
1 0  naszyjników' 
kasilayu 'grupa 2 0  przed
miotów ( 2  dziesiątki)' 
kasilavau 'nowa grupa 
1 0  przedmiotów'



143. bulmvo- grupa 
1 0  zwierząt

mauna 'zwierzę' 
yena 'ryba'

mabuluwosina yena 
'te ławice ryb' 
minasisa buluwoyu bunukiva 
'tamte 2 0  świń' 1 0 1  

buhiivoveka 'wiele zwierząt 
(dosł. 1 0  zwierząt)'

144. kaulo- 1 0  (w odnie
sieniu do ryb)

1 0  wela-

145. ika- dziesięć
rzeczy

doba 'spódnica' 
luya 'orzech 
kokosowy' 
tou 'trzcina cukrowa'

ikayu doba ' 2 0  spódnic'

146. kaluwo- dekada 
( 1 0  dni)

kaluwovasi '40 dni'

147. kumiluwo dziesięć
rzeczy

1 0  kupo- 
1 0  yulai- 
1 0  kila-

Funkcje klasyfikatorów

Z listy Ralpha Lawtona (1993), podobnie jak z wcześniejszego zestawienia 
Bronisława Malinowskiego (1920), wynika heterogeniczność kategorii określa
nej mianem „klasyfikatory" czy „formanty klasyfikujące". Część z nich przy
pomina jednostki obrachunkowe dziś używane gdzieniegdzie na wsi, np. tuzin 
(12), mendel (15)102, kopa (4 mendle, czyli 60) i gros (12 tuzinów, czyli 144), 
por. tuzin jaj czy pół kopy kapusty (30 główek kapusty). Nie mówi się jeden 
czosnek, lecz (jeden) ząbek czosnku lub (jedna) główka czosnku. Stosowanie 
owych miar liczbowych lub im podobnych jest nieodzowne, gdy nie ma 
w użyciu międzynarodowego układu miar i wag (SI) ani instytutów przecho
wujących wzorzec jednego kilograma, jednego metra etc.

Klasyfikatory mimo swej heterogeniczności nie są niezależne od siebie, 
lecz tworzą swoistą sieć relacji (Becker 1975: 111, Lawton 1993: 164). Już Mali
nowski (1935: 193) zauważył, że różne formanty klasyfikacyjne mogą się wią
zać z tym samym morfemem w zależności od kontekstu sytuacyjnego, od spo
sobu postrzegania desygnatu przez mówiącego, przykładem jest na-tala bulu
kwa 'jedna Świnia' oraz kway-tala bulukwa 'jedna Świnia przeznaczona do spo
życia'103. Z kolei wyraz łobaki (z ang. tobacco) może się łączyć z 21 klasyfikato
rami w zależności od postaci, ilości, sposobu zapakowania czy związania czę
ści tytoniu: kai-, bubulo-, buko-, pwasa-, pila-, bubo-, vivila-, kabulo-, lapou-, katupo-, 
gum-, gibu-, kuzoo-, utu-, gulo-, kapo, kasa-, puli-, uwo-, yulai-, ika- (Lawton 1993:

101 Por. minasina nalima bunukwa 'tamte 5 świń'.
102 Mendel chłopski liczy 16 sztuk, ponadto mendel to 4 snopki zboża układane (gł. na Pod

karpaciu) na krzyż lub koliście, w 3 warstwach kłosami do środka i przykryte daszkiem z 1-3 
snopków.

103 Nabwoye kivay-yu liku buku-kwa'u kzoay-tala bulukwa kway-tala bu'a. Kumayye ba-gis! (L193) 
'Napełnij jutro dwa pomieszczenia z belek [yamem], przynieś jedną świnię i jeden pęk orzechów 
areka. Przynieś to, a zobaczę!'



167). Rozróżnienia te tak oczywiste dla Kiriwińczyka trudno pojąć Amerykani
nowi czy Europejczykowi, dlatego wspomniany badacz uznał za stosowne 
dołączyć rysunki, które je przybliżają.

Formanty klasyfikujące odgrywają istotną rolę zarówno w derywacji (zob. 
rozdz. 2.3), jak i „fleksji". Produktywne są to- i na-, które służą tworzeniu rze
czowników od morfemów czasownikowych i przymiotnikowych, por. vayla'u 
'kraść pożywienie' i to-vayla'u (L125) 'złodziej pożywienia', kakayta 'podojenie 
częściowe' (kayta 'cudzołożyć') i to-kakayta (S407) 'cudzołożnik' oraz na-kakayta 
(S408) 'cudzołożnica'. Niekiedy tworzeniu rzeczownika odczasownikowego 
towarzyszy reduplikacja: gis 'widzieć', to-gigisa (L196) 'widz'. Od przymiotnika 
kaka'u 'owdowiały, owdowiała' powstają wyrazy to-kaka'u (S204) 'wdowiec' 
i na-kaka'u (S204) wdowa.

Formanty klasyfikujące mogą pełnić funkcję anaforyczną i umożliwiać 
opuszczanie pewnych morfemów. Przykładem jest fragment tekstu o mitolo
gicznym bohaterze, który miał na imię Tudava: Bi-setuni valu kway-tolu: kway- 
tala yaga-la Obulaku, kway-tala Bugwalamwa, kwaytala Budayuma (L203) 'On oder
wał 3 wyspy [3 kawałki lądu]: jedną o nazwie Obulaku, jedną Bugwalamwa, 
jedną Budayuma'. Klasyfikator kway- odnosi się tu do kawałka lądu, który się 
w tekście kiriwińskim oznacza wyrazem valu.

W języku kiriwińskim nie ma odrębnych zaimków osoby trzeciej (on, ona 
etc.), zamiast nich stosuje się formy deiktyczne o charakterze anaforycznym 
matauna 'ten', minana 'ta', które składają z morfemu rozłącznego ma-..-na!/mi-..-na 
i formantu klasyfikującego tau- lub na-.

G. Senft (1996: 22-23) wyróżnia 8 funkcji klasyfikatorów w kiriwinie:
-  derywacyjną -  klasyfikatory pełnią istotną rolę w słowotwórstwie 

wszystkich liczebników, zaimków wskazujących (wyjątkiem jest besa), niektó
rych przymiotników, jednego pytajnego przysłówka czy liczebnikowego zaim
ka pytajnego;

-  syntaktyczną -  klasyfikatory sygnalizują związek składniowy między 
klasyfikowanym rzeczownikiem a grupą wyrazów je zawierającą;

-  semantyczną,
-  nominalizacyjną -  klasyfikatory mogą nominalizować wszystkie liczeb

niki, niektóre przymiotniki i wszystkie zaimki wskazujące (wyjątek stanowi
besa);

-  klasyfikatory mogą sygnalizować liczbę mnogą rzeczownika;
-  niektóre z nich mogą pełnić funkqe predykatywne w obrębie frazy no

minalnej zdania;
-eliptyczną -  dzięki anaforyczno-referencjalnym właściwościom klasyfi

katorów rzeczowniki, do którego się one odnoszą mogą być opuszczone 
w tekście;

-  koherencyjną -  funkcja anaforyczno-referencjalna pozwala zachować 
spójność tekstu.

Liczba klasyfikatorów w języku kiriwińskim nie jest stabilna.

With all the subtle and very specific differentiations possible, there are probably
more than 200 (!) noun classes in Kilivila. A specific noun can belong to more than



one class -  the classificatory particle chosen by the speaker in actual production 
then depends on the perceptual property of the noun he refers to that he especially 
wants to emphasize. Anyway, most of these noun-classes do not play important 
part in everyday speech but belong to very specific lexica of varieties that can be 
labelled as "sociolects" or that refer to highly specific technical terms104 105. (Senft 
1986: 69)

W poszukiwaniu genezy klasyfikatorów godna uwagi jest próba ich po
działu na trzy grupy:

-  klasyfikatory właściwe (proper classifiers),
-  klasyfikatory powtarzające (repeaters), gdy dany morfem występuje 

dwukrotnie: raz jako klasyfikator, raz jako rzeczownik, por. kai kai-ketoki 'mała 
roślina' (Capell 1971: 274)m ,

-  klasyfikatory kwantyfikujące, czyli oznaczające ilość (quantifiers)106. 
Szczególnie grupa druga skłania do konkluzji, że klasyfikatory nominalne

powstały w rezultacie gramatykalizacji rzeczowników. Tę próbę wyjaśnienia 
Gunter Senft (1996: 352-353) nazwał hipotezą gramatykalizacji (a gramaticaliza- 
tion hypothesis).

Ważnym elementem w dyskusji nad ich pochodzeniem jest prześledzenie 
ich historycznego rozwoju nawet w innym języku. Stwarzają taką możliwość 
dane języka staroperskiego, w którym klasyfikatorów nie było, i perskiego, 
w którym owa kategoria występuje (Moinfar 1980: 317-320).

yek dast lebas 
jedna ręka suknia 
'jedna suknia'

do twfar keSftvarz 
2  osoba chłop 
'dwóch chłopów'

Leksemy dast i nafar stały się klasyfikatorami w rezultacie gramatykalizacji 
(Lehmann 1993: 322).

Równie pożyteczny w badaniu genezy klasyfikatorów okazuje się język 
neomelanezyjski (tok pisin).

104 „Przy wszystkich możliwych subtelnych i bardzo specyficznych rozróżnieniach istnieje 
prawdopodobnie więcej niż 200 (!) klas nominalnych w kiriwinie. Dany rzeczownik może należeć 
do większej ilości klas niż jedna -  partykuła klasyfikująca wybrana przez mówiącego w aktualnej 
sytuacji mówienia zależy bowiem od percepcyjnej właściwości owego rzeczownika, którą dana 
osoba odnosi do tego, co chce szczególnie podkreślić. W każdym razie, większość z tych klas no
minalnych nie odgrywa istotnej roli w mowie codziennej, lecz należy do bardzo swoistej leksyki 
różnych odmian, które można nazwać «socjolektami» czy też odnosi się do wąskospecjalistycznych 
terminów technicznych".

105 W korpusie tekstów B. Malinowskiego: ka'i kay-ketoki (L161) 'małe drewno'.
106 „A classifier is a word for an attribute of a specific object, some of them which may have 

more than one; a repeater is the specific object itself or part of it, used as a numerative; whilst 
a quatifier concerns itself with the estimating of things by some sort of measure, weight or number 
especially of ten or multiples of ten". (Hla 1965:166)



Leksyka „pidżynu" neomelanezyjskiego wywcxizi się (co nie znaczy, że jest iden
tyczna) z leksyki angielskiej w 75-80% w zależności od stopnia ponownego zan- 
gielszczenia poszczególnych idiolektów. Około 15-20% leksyki pochodzi z języków 
miejscowych -  głównie z północnonowohebrydzkiego (z grupy wschodniooceanicz- 
nej) języka tolai (tolay) z północy Nowej Brytanii, pozostałe zaś około 5% -  
z innych języków nieaborygennych, głównie z niemieckiego. (Majewicz 1992: VIII-IX)

Autor najnowszej gramatyki neomelanezyjskiej (Verhaar 1995: 345-346) 
wyróżnia w tok pisin następujące klasyfikatory:

1. hap 'część', np. hap abus 'kawałek mięsa', etpela hap kanda 'osiem trzcin'
2. kain (kain) 'rodzaj, typ, gatunek', np. dispela kain sik 'ten rodzaj choroby', 

wanem kain wok? 'jaki rodzaj pracy?'
3. kiau 'tabletka', np. tupela kiau entesit 'dwie tabletki środka zobojętniają

cego kwasy (ang. antacid)'
4. lain 'grupa, szereg', np. dispela lain book 'ten szereg książek', bikpela lain 

manmeri 'duża grupa ludzi'
5. wara 'rzeka', np. wara Sepik 'Sepik'
6. maunten 'góra', np. maunten Wilhelm '(góra) Wilhelm'
Powstanie klasyfikatorów w neomelanezyjskim można częściowo objaśnić 

wpływem języków klasyfikatorowych, które były ojczystymi językami robot
ników pochodzących z różnych plemion. W sytuacji interkulturowej i interję- 
zykowej powstał pierwotnie pidżyn, który się później rozwinął w kreol. Zna
mienne jest tu wykorzystanie nieaborygennych leksemów w funkcji klasyfiku
jącej, por. hap i ang. half, kain i ang. kind.

Klasy te ujawniają tendencję selekcji i klasyfikacji przedmiotów (w najszer
szym rozumieniu tego słowa), które znajdują się w otaczającej rzeczywistości.

2.2.24.2. Werbalne formanty klasyfikujące

Cechą charakterystyczną języka Wysp Trobrianda jest klasyfikowanie nie 
tylko rzeczy, lecz również czynności za pomocą szeregu przedrostków, które 
za Arthurem Capellem (1969: 64) nazywam klasyfikatorami (ang. clasifiers)107. 
Termin ten wydaje się bardziej przydatny od określenia verbal referents, które 
wprowadził Ralph Lawton (1993: 86), dlatego że w językoznawstwie odmien
nie pojmuje się termin referent:

Przedmiot -  w szerokim rozumieniu obejmujący także pojęcia abstrakcyjne -  do 
którego odnosi się nazwa (rzeczownik). Ażeby w semantyce można było się zaj
mować także zdaniami mówiącymi o faktach zmyślonych, rozróżnia się zwykle 
r. aktualne, tj. przedmioty w świecie rzeczywistym, i r. intencjonalne, tj. obrazy 
mentalne występujące u użytkownika jęz. (Encyklopedia językoznawstwa ogólnego 
1999: 484 s.v. referent)

107 W świetle faktów językowych, jakie dostarcza kiriwina, nie może w pełni zadowalać defi
nicja: „classifier. A morpheme marking a noun as belonging to a particular class" [„klasyfikator. 
Morfem, który naznacza rzeczownik jako należący do pewnej klasy"! (Lynch 1998: 301).



Klasyfikatory werbalne występują w niewielu językach, spotkać je można 
np. w języku tzeltal (Berlin 1968), w językach z Samarai, na północny zachód 
od Mukawa (Capell 1969: 64) i w kiriwinie.

Ralph Lawton (1993: 87) dokonał podziału 20 kiriwińskich klasyfikatorów 
czynności na cztery zachodzące na siebie grupy ze względu na:

1. stopień kauzacji lub zajęcia się wykonawcy czynnością (1-4)108,
2. środki, za pomocą których jest wykonywana czynność (5-8),
3. czynności wykonywane za pomocą różnych części ciała (9-15),
4. czynności wykonywane za pomocą całego ciała (16-20).

Prefiksy klas]pikujące czasownika w kavataria (dialekcie języka kiriwińskiego)
Lp. Prefiks Semantyka Przykład

1 . 'robić gwałtownie' -yogagi 'krzywdzić'
2 . -ko-™ 'robić z grubsza' -kopivali 'zranić'
3. -va-lu 'robić delikatnie' -vayaula 'całować' (rodzic dziecko)
4. -katu-™ 'robić bezpośrednio' -katumati 'zabić'
5. -ta-"3 'robić za pomocą 

narzędzia, ciała, mowy'
-tanevi 'wymieść'

6 . -va-nt 'robić za pomocą ognia' -vakati 'zapalić ogień'
7. -dou-ia 'robić przez wołanie -doumamalu 'zawołać'
8 . -sai-'u 'robić przez kładzenie' -sailova 'zostawić'
9. 'robić za pomocą ramion' -visalili 'pochować' (zmarłego)

1 0 . -ka-™ 'robić za pomocą ust' -kaluvalova 'chwalić się'
1 1 . -mita-™ 'robić za pomocą oczu' -mitagibugibu 'spoglądać gniewnie'
1 2 . 'robić za pomocą stóp' -vasigi 'kopnąć'
13. -ki-108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 'robić za pomocą rąk, 

energicznie'
-kimati 'zabić gołymi rękoma'

14. -no-122 123 'robić za pomocą rąk, 
delikatnie'

-novisi 'obierać' (banana)

15. 'robić za pomocą palców 
dłoni'

-gini 'malować ornament; pisać'

108 Liczby w nawiasach oznaczają tu liczby porządkowe klasyfikatorów w poniższej tabeli.
109 Por. -yosa 'trzymać, chwytać'.
110 Por. -kooi 'złamać, zmiażdżyć, strzaskać'.
111 Por. -vagi 'robić' (bez podkreślenia, czy czynność jest wykonywana delikatnie czy nie).
112 Etymologia niepewna.
113 Etymologia niepewna.
114 Por. -vakati 'rozpalić ogień'.
115 Por. -dou 'wołać, nazywać'.
116 Por. -saili 'kłaść'.
117 Etymologia niepewna.
118 Por. kawa(la) '(jego) mowa'. Przykłady użycia tego klasyfikatora są w rozdz. 3.2.11.
119 Por. matila 'oko'.
120 Etymologia niepewna.
121 Etymologia niepewna.
122 Etymologia niepewna.
123 Por. -gini 'malować, rzeźbić'.



16. -kartu-™ 'robić leżąc' -kanubodi 'zablokować drzwi leżąc'
17. -kaya-™ 'robić pływając' -kayadoum 'topić się, tonąć'
18. -Si-™ 'robić siedząc' -sitotu 'kucać'
19. -(o- 124 125 126 1 2 7  128 'robić stojąc' -toboda 'stać na drodze'
2 0 . -to-™ 'robić spacerując' -lodali ' zwichnąć (nogę) spacerując'

Przykładem kontekstu użycia klasyfikatora werbalnego jest cytat biblijny: 
Sogu, gala ayogagaim (Md20.13) 'Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy'. Ma ono 
następującą strukturę morfemową: so-gu gala a-yo-gagai-m (przyjacielu_mój nie 
ja-c/i’._krzywdzę_cię). W kiriwinie gaga jest formą przymiotnika o znaczeniu 
'zły', a więc yo-gagi/)yo-gagai- to kauzatiwum 'sprawiać, że komuś jest źle, czyli 
wyrządzać zło, krzywdzić'. W ortografii Malinowskiego yogagai ma postać 
yogagay: kuyogagaygusi (L202) 'zrobiliście mi krzywdę', 'postąpiliście ze mną 
źle' (ku-yo-gagay-gu-si). Frazeologizm nanola iyogagi (N336) ma znaczenie 'to ją 
rozstraja' ('it upsets her'). Poszukując pierwotnych znaczeń poszczególnych 
elementów tego idiomu, można dojść do tłumaczenia morfemowego: umysł-jej 
on-robi-(się)-zły (nano-la i-yo-gagi).

Przykładem użycia klasyfikatora werbalnego w formule magicznej są 
słowa a-si-vilay-m (L300, 301) 'ja siedzę, ja obracam się', które recytuje czarow
nik, kierując je prosto do wnętrza koszyka z sadzeniakami yamu (yagogu).

W kiriwinie z jednym i tym samym morfemem leksykalnym mogą się łą
czyć różne klasyfikatory werbalne (Lawton 1993: 89). Przykładem jest -butu 
'rozpraszać (ławicę ryb)': -yo-butu 'rozpraszać (np. ryby przez gwałtowne 
działania)', -ko-butu 'rozpraszać (np. przez wdarcie się do stada świń)', -katu- 
-butu 'rozpraszać (zwierzęta, robiąc coś, co powoduje, że są one wystraszone, 
np. uderzeniem kija)' -lo-butu (R96) 'rozproszyć przez wejście pomiędzy'.

Niekiedy morfem czasownika może poprzedzać kilka klasyfikatorów. 
Przykładem jest forma -si-va-duli (R96, 325) 'być na dobre i złe z' jak w formule 
przysięgi małżeńskiej „nie opuszczę cię aż po grób". Morfem duli być może, 
wiąże się z duri (L286), dawną magiczną nazwą krewnego. Współczesnym 
odpowiednikiem jest veyo(gu). Klasyfikator va- sygnalizuje delikatne, 
intymne działanie. Si to oczywiście etymologicznie siedzieć, ale tu 'przeby
wać'. Zatem ze struktury morfemowej -si-va-duli można określić znaczenie 
'przebywać razem w bliskim pokrewieństwie'.

Sam fakt występowania typologicznie nieaustronezyjskich klasyfikatorów 
werbalnych w kiriwinie oraz w niektórych językach austronezyjskich Nowej 
Gwinei objaśnia A. Capell (1971: 274):

The point of interest about it is that Milkę (1965: 347; compare Capell 1948: 169) 
has linked these unusual grammatical traits in regard to verb formation (not noun
classification) with rather similar features in the Madang and Markham Valley

124 Por. -kenu 'leżeć'.
125 Por. -kakaya 'pływać'.
126 Por. -sili 'siedzieć'.
127 Por. -lotu 'stać'.
128 Por. -loula 'spacerować'.



languages into a series which he considered might be historically related, as pre
decessors of the modem languages of the north-east coast of Papua. Capell (1943: 
169) had postulated certain 'regional languages' in Papua as suggesting a linguistic 
unity that was actually broken up by the coming of the AN languages129 130.

2.2.25. Liczba

Charakterystyczną cechą kiriwiny, podobnie zresztą jak wielu innych 
języków austronezyjskich, jest niemal nieobecna kategoria gramatyczna liczby 
(Malinowski 1935a: 33, Senft 1986: 45-46). Często rozróżnienie pojedynczy vs. 
mnogi jest możliwe tylko dzięki kontekstowi.

Gramatycznym sposobem tworzenia owej kategorii jest reduplikacja 
rdzenia rzeczownika.

ta'u 'mężczyzna' tau'a'u 'mężczyźni'
guya'u 'wódz' giueguya 'wodzowie'
gwadi 'dziecko' gu gwadi 'dzieci'
ktuava 'żona' kukiuava 'żony'
latu(gu) '(moje) dziecko' litu(sia) '(ich) dzieci'

W języku kiriwina występują dwa wyrazy o znaczeniu dziecko: gwadi i latu. 
Różnica polega na tym, że latu/litu130 oznacza dziecko w relaqi pokrewieństwa, 
natomiast gwadi nie odnosi się do pokrewieństwa. Reduplikacja bywa także 
sposobem tworzenia liczby mnogiej przymiotnika, por. (kwai)-vaka-veka (R159) 
'duże (rzeczy)'.

Innym środkiem gramatycznym jest forma zaimka dzierżawczego rze
czownika, występująca w postpozycji, a więc będąca postfiksem. W kilivila 
i kavataria ma ona postać -gwa, a w tauwema -gwe, np. so-gu (Tl) 'mój przyja
ciel', so-gwa (Tl) 'moi przyjaciele', so-gwe (N46) 'moi przyjaciele'. Morfem -gwa 
określa się także jako sufiks emfatyczny zaimka dzierżawczego liczby mnogiej 
(Lawton 1993: 308). Można domniemywać, że pochodzi on z połączenia -gu i a: 
gu-a > gwa. Morfem a występuje także w -sia (-si-a) 'ich + rzecz. 1. mn.'

Liczbę mnogą rzeczownika sygnalizują dzierżawcze sufiksy zaimkowe, 
które zestawia tabela.

129 „Godne uwagi jest, że Milkę (1965: 347; por. Capell 1943: 169) powiązał te niezwykłe 
cechy gramatyczne dotyczące czasownika (nie klasyfikacji nominalnej) z raczej podobnymi cecha
mi w językach Madangu i Markham Valley w serie, które -  jak uważał -  mogą pozostawać 
w związku historycznym jako przodkowie języka północno-wschodniego wybrzeża Papui. Capell 
(1943: 169) postulował istnienie pewnych «regionalnych języków» w Papui, które sugerowały 
wspólnotę językową przerwaną przez nadejście języków austronezyjskich".

130 Latu i litu są alomorfami kombinatorycznymi, pierwszy występuje w formie liczby poje
dynczej, a drugi -  w formie liczby mnogiej (Lawton 1993:183).



-giua 'moje, moi'
-mwa 'twoje, twoi'
-daiasi1 3 1 'nasze, nasi' (mn. inkluz.)
daia1 3 2 'nasze, nasi' (podwój, inkluz.)

-maiasi1 3 3  134 'nasze, nasi' (mn. ekskluz.)
. 1 3 4-maia 'nasze, nasi' (podwój, ekskluz.)

-mia 'wasze, wasi'
-sia 'ich'

Przytoczone tu morfemy łączą się głównie z nazwami pokrewieństwa: 
bwada-gzva (177) 'moje młodsze siostry', 'moi młodsi bracia'; ina-mwa (Tl) 'twoje 
matki'; tabu-mayase (S450) 'nasze stryjenki (ciotki ze strony ojca)', si-dayase 
(S450) i se-dayasi (B, H) 'nasi przyjaciele'.

Wykładnikiem liczby mnogiej rzeczownika może być również altemacja 
samogłoski rdzeniowej, np. latu-la 'jego dziecko' i litu-sia 'ich dzieci' (Fellows 
1901: 5, Lawton 1993: 183).

Opozycja singularis vs. pluralis sporadycznie może się wyrażać także 
w formie przymiotnika altemacją samogłoski. W dialekcie kavataria przykła
dem są: -minabwaita (R159, 161, 319) 'przystojny, ładna' (sg.) i -minibwaita 
(R159, 319) 'przystojni, ładne' (pi). W kilivila odpowiadałoby przedciwstawie- 
nie: -minabwoyta (B, H) i -minibwoyta (B), choć Malinowski zanotował obie for
my, nie wprowadził owego rozróżnienia gramatycznego. Pojawiają się one 
jedynie w tekstach, które nie ogłoszono drukiem (materiały archiwalne B, E, H, 
T4, przechowywane w Archiwum London School of Economics). W tauwema 
odnotowuje się tylko jedną formę manabweła (Senft 1986: 318).

Mnogość w zaimkach osobowych sygnalizuje morfem si, np. ma-tau-si-na 
(P65, LI 18,188, H) 'oni' (por. ma-tau-na 'on').

W liczbie podwójnej występują jedynie zaimki 1. osoby.

2.2.26. Przymiotnik

Wśród przymiotników kiriwińskich rozróżnia się trzy klasy:
-  przymiotniki, które zawsze łączą się z formantami klasyfikującymi (np. 

viyaka 'duży', vana'u 'długi'): t'au to-viyaka (P67) 'duży mężczyzna', waga kay- 
viyaka (P67) 'duże czółno';

-  przymiotniki, które mogą występować z formantami klasyfikującymi, 
ale nie muszą (np. pupwaka'u 'biały', bwabwa'u 'czarny', bwebwerya 'czerwony');

-  przymiotniki, które nigdy nie występują z formantami klasyfikującymi 
(np. bwoyna 'dobry', gaga 'zły' i nanakwa 'szybki): kaulo gaga (P67) 'złe pożywie
nie z yamu', ta'u gaga (P67) 'zły człowiek'.

131 W kilivila jest -dayasi oraz -dayase.
132 W kilivila jest -daya.
133 W kilivila jest -mayase.
134 W kilivila jest -maya.



W wyrażeniu sene kway-viyaka 'bardzo duże' (w kontekście: taro) wystę
puje przymiotnik należący do klasy I, formant kway- odnosi się właśnie do 
dużych rzeczy.

W języku kiriwina nie ma stopniowania przymiotników.

Gwadi yoku, to-mwaya yaygu, uli baleko (L209)
'Ty jesteś dzieckiem, a ja jestem starym człowiekiem, to jest moja działka'
'Jestem starszy od ciebie i to daje mi prawo dysponowania'

Najczęstszymi sposobami wyrażania intensywności cechy, a więc w pew
nym sensie stopniowania, są: reduplikacja (gaga 'zły', gaga gaga 'bardzo zły') 
oraz użycie wyrazu sene//sena 'bardzo' i senela 'naprawdę bardzo', por. Yokwa 
tope'ula, taga mtona sena pe'ula (N87) 'Jesteś silny, ale on jest silniejszy' (dosł. 
'Ty silny, ale on bardzo silny').

W przekładzie biblijnym stopień wyższy przymiotników zastępują kon
strukcje z czasownikiem -kalisau (R281, N250), któremu odpowiada polskie 
'przewyższać (w czymś)'135. Zdanie 'Któż bowiem jest większy? Ten kto siedzi 
za stołem, czy ten kto służy?' (Łk22.27) ma w kiriwińskim tłumaczeniu postać: 
Paila avaka kudokaisi? Availa ikalisau, matauna isili ikamkwam, kaina matauna iwo- 
tetila? (Lk22.27). Por. Kaina yokomi kukwalisauwaisi mauna nayoyowa kasi mapu, 
ke? (Md6.26) 'Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one [tj. ptakij?'. W kilivila 
-kalisau ma postać -karisa'u (L196), np. Mimilisi i-livala-si: Ta-ligaymwoy-se 
ma-kwoy-na; ta-koya-se kway-va'u, ta-karisa'u-se mini-Wakayse (L196) 'Niektórzy 
z nich mówili: Wyrzućmy tę klatkę. Zabierzmy nową. Prześcignijmy ludzi 
z Wakayse'. Być może etymologicznie można dociec przyczyny owego prze
wyższania, jeśli powiąże się karisa'u z karisala (S309) 'wpływ, jaki sprowadzony 
zaklęciem magiczny sen może wywrzeć na siedzibę uczuć (jest nim u nas serce, 
a u krajowców żołądek)'.

Charakterystyczne jest dla języka Wysp Trobrianda ujmowanie relacji 
większy vs. mniejszy. Daje się zaobserwować skłonność do mówienia, że ktoś 
jest większy od kogoś, a nie na odwrót136. Ma to swoje odzwierciedlenie 
w kiriwińskim przekładzie Pisma Świętego. Np. zdanie £ gala goli bitaninayuwasi 
kidarmua tobigabwaila bikalisau matauna tokeula bigabwaila (Ib7.7) znaczy T nie ma 
wątpliwości, że ten, który błogosławi, przewyższa tego, który niesie błogosła
wieństwo'. W Biblii Tysiąclecia zdanie to brzmi 'Nie ma zaś żadnej wątpliwości, 
iż to, co mniejsze, otrzymuje błogosławieństwo od tego, co wyższe'.

135 Zob. Aval vagai bikalisau kala sumokainia kitorina? Avai mauna bikalisau la pcula laioni? 
(Tokl4.18) 'Cóż słodszego niż miód, a cóż mocniejszego niż lew'.

136 Znamiennym przykładem jest tu zdanie: 
aWa jiaXXov eię tó xetpov eXGouaa
ale raczej w -  gorsze przyszedłszy

W przekładzie kiriwińskim ma ono postać mitaga gala siłana i-bwaina (Mk5.26)
ale ani trochę jest_dobra

Biblia Tysiąclecia oddaje ten fragment: 'lecz miała się jeszcze gorzej', a w Buki Pilabumaboma 
sens można ująć 'lecz ani trochę nie miała się lepiej'. Nie można tu wykluczyć wpływu angielskie
go, albowiem The New English Bible analizowany fragment tłumaczy there had been no improvement 
'nie było poprawy'.



Oznaczeniu wysokiego stopnia intensywności cechy służy derywat z -gaga 
'zły, źle'137: bwaini-gaga (R64, 305) 'bardzo dobry, niezwykle dobry, bardzo bar
dzo dobry'. Por. Mapaila gagabila bukunagaisi makwaisina vavagi avaka saina 
bwainigaga (Pil.10) 'dla oceny tego, co lepsze' ('abyście mogli wybrać te uczyn
ki, które są bardzo bardzo dobre'). Innymi przykładami derywatów tego 
samego typu (tj. z -gaga), poprzedzonych leksemem saina, są saina vakai-gaga 
(R63) 'bardzo bardzo długi', saina kwai-veka-gaga (R63) 'bardzo bardzo duży'.

Przykładem różnicowania intensyfikacji w porównaniu jest zdanie bakayo- 
gagaimsi sainela, e małausinaga siłana (Vitl9.9) 'jeszcze gorzej z tobą możemy 
postąpić niż z nimi'. Charakterystyczne jest tu przeciwstawienie sainela 'bardzo 
bardzo' (saina 'bardzo' + la sygnalizujący emfazę) i siłana 'trochę' (Malinowski 
rozkłada ten wyraz na formant klasyfikujący si- (P60) 'kawałek' i tana jako 
oboczność tala 'jeden'). Bardziej dosłowne tłumaczenie przytoczonego zdania 
kiriwińskiego brzmi: 'Moglibyśmy cię skrzywdzić bardzo (ale to bardzo), a ich 
to trochę'.

2.2.27. „Przysłówek”138

W języku kiriwina jeden i ten sam rdzeń może tworzyć różne części mo
wy. Przykładem jest morfem nanakwa, który może być przymiotnikowy, przy
słówkowy i czasownikowy. Jako nomen adiectivus należy do III klasy przymiot
ników, które nigdy nie łączą się z formantami klasyfikującymi, a więc formę 
owego przymiotnika tworzy sam rdzeń.

rdzeń
część mowy 
w j. polskim przykład

nanakwa przymiotnik 1. mtosina si waga sene nanakwa (N87) 'ich czółna są 
bardzo szybkie'.
2. mauna, sene nanakwa mitasi (L283) 'ptaki czy owady 
o bardzo szybkich oczach'

nanakiua przysłówek ilivala nanakwa (Ról) 'mówi szybko'
-nanaktva czasownik siłana ku-nanahua (Pól) 'pośpiesz się trochę'

Czasownikowe użycie morfemu nanakwa sygnalizuje obligatoryjny przed
rostek osobowy (w cytowanym przykładzie ku-nanakwa jest nim ku-). Por. 
Kunanakwa! (N335) 'Spiesz się!', Nani! (N335) 'Szybko!'.

Skróconą formą nanakwa jest nani (L193, 295, B, N335), która ma użycie 
przysłówkowe: Nani! Kutokaya! (VA12.7) 'Wstań szybko!', Sakiusa, nani kabusi, 
paila lagaila ibodaigu basisu om bwala (Lkl9.5) 'Zacheuszu, zejdź prędko, albo
wiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu'. * 13

137 Por. funkcję strasznie w strasznie dobry.
13* Cudzosłowem sygnalizuję tu nieadekwatność stosowania terminu przysłówek jako okre

ślenia części mowy w kiriwinie, gdyż nie ma wystarczających różnic formalnych, które pozwoliły
by rozgraniczać przymiotnik i przysłówek.



Innym przykładem przezroczystości granicy między przymiotnikiem 
a przysłówkiem w kiriwinie jest zdanie Youku saina bwaina e saina toninabwaila 
youku (Sami 19.68) 'Dobry jesteś i dobrze czynisz', w którym to-nina-bwaila jest 
złożeniem139 140, którego znaczenie można oddać 'ten, który ma dobre myśli (za
miary)'. W tekście kiriwińskim dwukrotnie występuje saina 'bardzo'.

Nakładanie się funkcji przymiotnika i przysłówka można zaobserwować 
i w następującym fragmencie Buki Pilabumaboma: Matauna inikoli vavagi biuaina 
mitaga gala ivagi, matauna bogwa emitugaga (Ym4.17) 'Kto zaś umie dobrze czy
nić, a nie czyni, grzeszy' (por. bardziej dosłowne tłumaczenia: 'Kto zna dobre 
uczynki, a nie czyni, grzeszy' i 'Kto zna uczynki dobrze, a nie czyni, grzeszy').

W języku Wysp Trobrianda konstrukcja ibodi//ibodai- (sainela) ... odpowia
da polskiej 'lepiej byłoby ...', np. ibodi sainela bukusuvi ola Karaiwaga Yaubada 
matam pilakesa, mitaga gala ibodi bisim matam pilayu e bilivaimsi wa Eli (Mk9.47) 
'lepiej dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu 
być wrzuconym do piekła', Ibodaigu wala bakaliga. Gala magigu bamova (You4.8) 
'Lepiej dla mnie umrzeć aniżeli żyć'.

2.2.28. Liczebnik

System liczenia na Wyspach Trobrianda jest kwinamy, opiera się na licz
bie pięć (Majewicz 1989: 227, Lynch 1998: 246-247). W wielu językach austro- 
nezyjskich lima to zarówno 'pięć', jak 'dłoń' czy 'ręka'. Liczebnik kiriwiński 
obligatoryjnie zawiera w swej strukturze wyrazowej formant klasyfikujący. 
Podstawowymi morfemami nazywającymi liczbę są:

1. -tala, por. kway-tala bu'a (L193) 'jeden orzech areki', kway-tala waga 
(L33) 'jedno czółno'; kway-tala peta (L91) 'jeden pełny kosz', na-tana vivila (L33) 
'jedna kobieta', kay-tala ka'i (S282) 'jedno drzewo',

2. -yu(wa), por. kapwa-yu (L203) 'dwa pęczki'; Isisu taitala tau dęli Utula 
taiyu (Lkl5.11) 'Pewien człowiek miał dwóch synów', Matauna Lameki ivilayawa 
la kukova nayu (Vit4.19) 'Lamek wziął sobie dwie żony', e ikalayum isisu baisa 
(Yn4.40) 'pozostał tam zatem dwa d n i',

3. -tolu, por. kavi-tolu (LI33) 'trzy siekiery', kavi-tolu ligogu (R282) 'trzy sie
kiery', pila-tolu (Pól) 'trzy części', Kwelima siva kweyu iboda kwetolu (N84) 'Pięć 
(rzeczy) minus dwie (rzeczy) to trzy (rzeczy)', bakalilai baisa kwaitolu buliyoyova, 
kwaitala paila youku, kzuaitala paila Mosese, kwaitala paila llaitia (Mdl7.4) 'postawię 
tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza',

4. -vasi, por. navasi tubukona (Yn4.35) 'cztery miesiące', pila-vasi (Pól) 
'cztery części', na-vasi vivila (R291) 'cztery kobiety',

139 To -  formant klasyfikujący 'ludzki', nim -  'myśl' (jako rzeczownik lub jako formant klasy
fikujący), bwaila -  to oboczność bwaim 'dobry, dobrze'.

140 Forma czasownikowa ikalayu składa się z 3 morfemów: przedrostka zaimkowego czasow
nika i (3. osoba), formantu klasyfikującego kala 'dni' oraz morfemu yu 'dwa'.



5. -lima, por. pila-lima (Pól) 'pięć części', Kwaivila beredi kuiyosisi? [...] 
Kwailima, dęli nayu yena (Mk8.38) 'Ile macie chlebów? [...] Pięć i dwie ryby', 
Paila lokusivalima veivai (Yn4.18) 'Miałaś bowiem pięciu mężów',

6. -lima -talaul, por. pila-lima pila-tala (Pól) 'sześć części', paila launai Utula 
tailima taitala goli (Vit30.20) 'gdyż urodziłam mu sześciu synów', kwailima kwa- 
iyu vavagi (Bigó.ló) 'sześć rzeczy',

7. lima yuwa, por. £ tułała ivitouula molusaula taitu kwailima kwaiyu 
(Vit41.54) 'nadeszło siedem lat głodu', Matauna Utula tauwau kasi bawa tailima 
taiyu e natonu vivila (Yobl.2) 'Miał siedmiu synów i trzy córki',

8. -lima -tolu, por. Ikanukwenu wa kebila iboda kwailima kzuaitolu taitu 
(VA9.33) 'od ośmiu lat leżał w łóżku',

9. -lima -vasi, por. Mitaga ambaisa matausina tailima taivasi? (Lkl7.17) 
'Gdzie jest dziewięciu?',

10. -luva-talaU2, por. tai-luwo-tala (R31) 'dziesięciu (mężczyzn)', taitu kwe- 
luwotala (Rutl.4) 'dziesięć lat', A-kala-luwotalaU3 o-valu e l-a-ma (R279) 'Byłem 
dziesięć dni w wiosce zanim tu przybyłem', Telima dęli telima iboda teluvatala 
(N84) 'Pięć (osób) i pięć (osób) to dziesięć (osób)', E yokomi bukukotnasi gala 
paila kivaitala yarn wala, kaina kwaiyu, kayna kivailima, kaina kweluwotala, o kaina 
kweluwoyu yarn, mitaga natana wala namwaidona tubukona (Bawił.19-20) 
'Będziecie je [mięso] spożywać nie tylko przez jeden dzień albo dwa, albo pięć 
czy dziesięć lub dwadzieścia, lecz przez cały miesiąc'.

Za pomocą wymienionych tu morfemów tworzy się inne nazwy, np. 
tai-luwotala tai-yu tauwau (R298) 'dwunastu mężczyzn', Yekobe isisu olopola Itipita 
taitu kala bawa kweluwotala kwailima kwaiyu (Vit4728) 'Jakub przeżył w Egip
cie siedemnaście lat'. Wysokie liczby wyraża się za pomocą -lakatu-tala 'sto' (lakatu- 
yu 'dwieście'). Nazwa -lakatuluwatala 'tysiąc' składa się z -lakatu-luwa-tala 
'sto_dziesięć_jeden'. Por. £ matausina tauwau tokwam beredi kasi bawa tailakatuluwo- 
lima tauwau144 (Mkó.43) 'A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn'.

Liczebniki porządkowe (tak samo jak główne) wymagają użycia formantu 
klasyfikującego. Przy liczeniu mężczyzn 'pierwszy' to tay-tala tau (P64) i kolej
no: 2. tay-yuwe-la tau, 3. tay-tolu-la tau, 4. tay-vasi-la tau , 5. tay-lima-la tau, 6. tay- 
lima-la tay-tala tau, 7. tay-lima-la tay-yuwe-la tau itd. Cechą charakterystyczną 
liczebników porządkowych jest występowanie zaimka dzierżawczego, najczę
ściej -la, np. tay-tolu-la tau (P64) 'trzeci człowiek'. Jednakże w zdaniu Baisa lilo- 
utolugu mwada bawokaiami (2Krl3.1) 'Oto po raz trzeci wyruszam do was' wystę
puje zaimek dzierżawczy -gu 'mój'. Forma liloutolugu składa się bowiem z for
mantu klasyfikującego lilou 'podróż', morfemu tolu 'trzy' i -gu 'mój, moja, moje'. 141 142 143 144

141 Przy liczeniu produktów rolnych stosuje się system oparty na formantach kwantyfikują- 
cych, np. yulai- 'wiązka 4 orzechów', uwo- 'wiązka 2 orzechów', por. yulai-tala uiuo-taln luya (R301) 
'sześć orzechów kokosowych'.

142 W dialekcie kavataria jest -luwotala.
143 W formie czasownikowej występuje przedrostek zaimkowy 1. osoby a-, formant klasyfi

kujący kala 'dni', luzootala 'dziesięć' (a właściwie luwo-tala 'jedna dziesiątka').
144 Tłumacząc słowo w słowo: 'A ci mężczyźni zjadacze chleba ich liczba 5000 mężczyzn'. 

W dialekcie kavataria jest -- lakatuluwolima, a w narzeczu tauwema -lakatuluwalima (N80).



W kiriwinie znaczenie 'pierwszy' ma również forma -mata-laus poprze
dzona odpowiednim klasyfikatorem, por. np. Paulo la gini yamatala baisa mina 
Końniła 'Św. Pawła pierwszy list do Koryntian' i Kwaimatala taiłu ola tuła 
karaiwaga guyau Sairusa, matauna ikaraiwogi (Esi6.3) 'W roku pierwszym [pano
wania] króla Cyrusa, tenże król wydał taki rozkaz'.

Odrębną grupę stanowią wyrazy nazywające kolejność narodzonych dzie
ci, por. Youku ulo kulutala146 (Vit49.3) 'Synu mój pierworodny'. Następni po
tomkowie mają już regularne określenia teyuvela, tetolula, tevasila, telimala (Senft 
1986: 83). W dialekcie kavataria formant te ma postać tai, np. ivilulu latula taili- 
mala baisa Yekobe (Vit30.17) 'urodziła Jakubowi piątego syna'.

Stosowanie liczebników przy określaniu wieku osoby oraz godzin według 
zegarka jest przedmiotem odrębnego rozdziału (zob. 3.2.5).

Liczebniki o funkcji przysłówka, np. 'dwa razy', 'trzy razy', tworzy się za 
pomocą klasyfikatora sivi-//siva~, por. siviyuwela (Yn21.16) 'dwukrotnie, po raz 
drugi', sivitolula 'trzykrotnie, po raz trzeci', sivalima sivayu (Mdl8.22) 'siedem 
razy', sivaluwolima sivaluwoyu (Mdl8.22) 'siedemdziesiąt razy'.

2.2.29. Partykuła147

Autorzy gramatyki języka hawajskiego (Elbert, Pukui 1999: 181-182) opie
rają określenie partykuł na materiale jednego z języków Oceanii znacznie róż
niącego się od indoeuropejskich:

PARTICLES. Small items that are not intelligible if used alone and that occur befo
re and after nouns and verbs, usually with grammatical than lexical meaning.
They differ from affixes in that they need not be closely bound to bases14®.

Nowsze ujęcia tego zagadnienia na przykładzie języków świata przedsta
wia obszerna praca pod redakcją Haralda Weydta (1989).

Partykuły w dialektach języka kiriwińskiego
tauwema kilivila kavataria kitava
e e e e 'yes'
etaga oo 'yes'
%ala gala gala gera 'not'
bogiva boge bogiva bougiva 'already'
bogivala
igau 'later, not yet, not now' iga'u igau 'at another time' igau 'still'
wala wala wala wara 'only'

145 Etymologicznie mata znaczy 'oko'.
146 W narzeczu tauwema stosuje się leksem kasusu (N83) 'pierworodny'.
147 Termin „partykuła" nie występuje tu w znaczeniu classificatory particles („partykuł klasyfi

kujących") Bronisława Malinowskiego (1920).
148 „PARTYKUŁY. Małe jednostki, które nie są zrozumiałe, jeśli są użyte w izolacji, i które 

występują przed rzeczownikiem i czasownikiem i po rzeczowniku i czasowniku, zwykle raczej ze 
znaczeniem gramatycznym niż leksykalnym. Różnią się od afiksów tym, że nie muszą się ściśle 
wiązać z rdzeniami". Należy wziąć pod uwagę rok urodzenia autorów owej definicji: 1895 i 1907.



2.2.29.1. gala ‘nie4149

W kiriwinie negacji służy forma gala. Wzmocnione przeczenie wyraża się 
za pomocą gala wala (S160, VA16.33) 'wcale nie, właśnie że nie; o nie!'149 150. Rów
nież zaimki zaprzeczone tworzy się za pomocą owej partykuły: gala taytala 
(S166, L198) 'nikt'151, gala sitana (S472) 'nić, gala aval łuta (2Ptl.lO) 'nigdy'.

Wyrażeniu zgody służy morfem e! (L203, B, H), który pełni także funkcję 
interiekcji i spójnika łącznego (Lawton 1993: 307).

Bukulivalasi wala, kawami, '£' kaina 'Gaić; ę avaka kukivebigimkulovaisi, mabigasina 
metoya miługaga wala (Md537)
'Niech wasza mowa będzie Tak, tak: nie, nie. Ą co nadto jest, od Złego pochodzi'

Mitaga kidamawa magimi bukutagiualasi, kawami wala '£/'. Kaina magimi bukupakaisi 
e kawami wala, ‘‘Gala!" (Ym5.12)
'wasze tak niech będzie tak, a nie niech będzie nie'.

2.2.29.2. mitaga (jako odpowiedź potwierdzająca)

Stosowanie mitaga jako odpowiedzi twierdzącej ilustruje zdanie £ idouwa- 
isi Ribeka ikatupoisi, kawasi, 'Ki, magim matauna deli bukulosi?' E minana ivita- 
kauloki, kawała, 'Mitaga!' (Vit24.58) 'Zawołali zatem Rebekę i spytali: Czy chcesz 
iść z tym człowiekiem? A ona odpowiedziała: Chcę iść'152. W dialekcie kilivila, 
który badał Bronisław Malinowski, w funkcji afirmacji występuje M'tage! 
Bwoyne! Mokita! (L126) 'Tak, dobrze, zgoda!'. Obie formy: mitaga i m'tage różnią 
się dialektalnie153. Ponadto zanik głoski i, sygnalizowany w ortografii Broni
sława Malinowskiego apostrofem, oraz kontekst sytuacyjny sugerują zróżni
cowanie socjolektalne.

2.2.29.3. wala  ‘właśnie, tylko, po prostu*

Różne sposoby użycia formy wala w kiriwinie ilustrują przykłady:

i-tavine valu wala (L200) 'chodzi właśnie wokół wioski' 
owadola wala (S321) 'właśnie ustnie; tylko ustnie'
Sasopa wala (LI 79) 'To po prostu kłamstwo'
Gala wala! Isasopasi (SI60) 'Wcale nie! Oni kłamią' 
mauna wala (M331) 'po prostu latające zwierzę' 
odila wala (G310) 'zwykła dżungla' 
yoku wala, yaygu (S287) 'tylko ty i ja'
gala yaga-la, munumunu wala (L8 8 ) 'nie ma nazwy, to po prostu munumunu' 
luya wala ba-sakaymi (L201) 'dam wam tylko orzechy kokosowe'

Zakres użycia partykuły wala jest więc szeroki.

149 Zob. rozdz. 2.4.6 o zdaniach zaprzeczonych.
150 Zob. różnice dialektalne dotyczące sposobu intensyfikowania negacji w rozdz. 1.3.2.
151 Por. Ve! am mtosina? Ki, gala availa ikamogaim? (Yn8.10) 'Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię 

nie potępił?'.
152 W hebrajskim oryginale jest forma W2& 'pójdę'. Replika ta w The New English Bible ma 

postać Yes, I will go
153 Por. eksplikacje słownikowe Guntera Senfta: mitaga (N326) 1. or; 2. but; 3. not (at all).



2.2.29.4. boge ‘już*

Boge jest odpowiednikiem polskiego już, np. boge lay-may-se (M304) 'już 
ruszyli; już podpływają', boge ikarige, kukula wala ipipisi (A243) 'już nie żyła, ale 
jej serce jeszcze biło'. Może pełni<5 jednak w zdaniu inne funkcje (zob. 2.2.8).

2.2.29.5. -la (sufiks emfatyczny)

Ów morfem może się łączyć z zaimkiem osobowym, np. w kilivila yaygu
la (B) 'ja sam' (por. yaygu 'ja') czy w kitavie: Yegu-la balukwem liliu Tudava 
(NI 17) 'Ja sam opowiem ci mit o Tudavie'. Idiomatycznym przykładem jest 
wyrażenie kayke-gu-la (P77) 'moja noga, ty głupcze!'. Tu przyrostek -la podkre
śla zaimek dzierżawczy -gu 'moja'.

Łączliwość z leksemem werbalnym ilustruje zdanie Galaga bukulivala avaka 
makawalala iyowala lula (R255) 'Nie musiałeś tego powiedzieć, to z pewnością 
budzi niepokój'. Partykuła przecząca gala jest wzmocniona przez -ga o charak
terze przeciwstawnym. Forma iyowala składa się z trzech morfemów: z- (przed
rostka 3. osoby), -yowa 'latać' i sufiksu emfatycznego -la. Fraza iyowa lula idio- 
matycznie oznacza 'budzi niepokój', lula prymamie nazywa brzuch, a yowa -  
'latać, poruszać'. Por. aiseki (R123) 'nie wiem' i aisekila (R251).

W Księdze Rodzaju Sara zaprzecza, że się śmiała, na co Pan rzecze Mitaga, 
lokugigilala154 (Vitl8.15) 'Nie. Śmiałaś się!'. Morfem emfatyczny -la dołącza się 
do formy czasownika lokugigila 'śmiałaś się'.

2.2.29.6. goli

W dialekcie kavataria goli to partykuła emfatyczna, którą Ralph Lawton 
(1993: 308) oddaje angielskim indeed, certainly 'naprawdę, rzeczywiście, faktycz
nie, na pewno, niezawodnie, bezwarunkowo, bezwzględnie, oczywiście, natu
ralnie'. Goli ma emfazę raczej podobną lub większą niż wala (Lawton 1993: 65).

Stosowanie morfemu goli ilustrują zdania z przekładu biblijnego: Ka, tuta 
baisa bogwa lanikolaim, youku goli Yaubada la tomota (lGwel7.24) 'Teraz już 
wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym', Yeigu goli magigu balagi matauna 
(VA25.22) 'Chciałbym Lją posłuchać tego człowieka', Lagaila goli, tutala ikikala- 
wasi Mosese la Karaiwaga (2Kr3.15) T aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojże
sza', Tokougugula pokala goli leiuvagaisi makawalal (Md5.46) 'Czyż i celnicy tego 
nie czynią?'. W niektórych kontekstach goli bliskie jest polskiemu 'także'. 
W innych dialektach języka kiriwińskiego notuje się gola (N96, 228) 'także, 
ponadto' w narzeczu wsi Tauwema i na wyspie Kitava (góra). Z kolei we wsi 
Tukwaukwa gola (174) ma znaczenie 'oczywiście'. *

154 W podziale morfemowym: lo-ku-gigila-la.



2.2.30. Przyimek

W języku kiriwina najczęściej funkcję składniową okolicznika pełnią wy
rażenia przyimkowe, które uległy leksykalizacji, pisane łącznie155 *. Gunter Senft 
(1986: 88-91) nazywa je przysłówkami (adverbs), np. omatala (N89) 'przed nim, 
przed nią' (dosł. 'na jej/jego oczach').

Większość języków Oceanii ma mały zbiór przyimków prymamych 
(Lynch 1998: 163). Fakt ten rekompensuje rosnąca liczba przyimków wtórnych 
(złożonych). Kiriwina nie jest tu wyjątkiem.

Przyimki prymame Przyimki wtórne
1. 0 1. o-mata-
2. wa 2. o-tułnualo-
3. -ki 3. oluwalela
4.... 4....

Charakterystyczną cechą kiriwiny jest stosowanie konstrukcji bezprzyim- 
kowych, gdy w innych językach, np. polskim, występują wyrażenia przyim- 
kowe. Por. po dwóch dniach i kwaiyu yam bogwa biwokuva156 ('dwa dni się skoń
czą') w zdaniu: Kunikolasi kwaiyu yam bogwa biwokuva, bitokaia Luvapela pokala 
(Md 26.2) 'Wiecie, że po dwóch dniach jest Pascha'.

2.2.30.1, o ‘na‘, ‘w* (zastosowanie lokatywne)

Przyimek ten często występuje jako przedrostek rzeczownika oznaczają
cego drzewo lub jakąś naturalną cechę działki (Malinowski 1987: 212), por. 
takeli kamkokola o leywota (L162) 'wkopujemy kamkokola na standardowej dział
ce', o tokaykaya (L274) 'na wysokiej platformie'. W przekładzie biblijnym: esi- 
kamsi kasi kakapula yapupwakau e iiyosisi sisila tuba oyurmsi (YG7.9) 'odziani 
w białe szaty a w reku ich palmy'. Wyrażenie oyurmsi składa się z trzech mor- 
femów: o-yuma-si 'w_ręku_ich'. Innym przykład jest zdanie e bayakawoli mataum 
osi sigugula łomota (Saml09.30) 'i chwalić go w pośrodku ludzi'

2.2.30.2. o *do* (zastosowanie kierunkowe)

Przykładami kontekstów, w których morfem o ma zastosowanie kierun
kowe, są zdania: i-la o valu (L200) 'idzie do wioski', boge tama o wokunu (L128) 
'doszliśmy już do rogu ogrodu', yaygu ba-la o-gu-valu (L203) 'popłynę do swojej 
wioski', Kutokaia kukwatupwi m moi, e kula om bwala (Mk2.11) 'Wstań, weź 
swoje łoże i idź do domu'157. W cytowanym przykładzie om składa się z 2 mor- 
femów: kierunkowego o i dzierżawczego 2. osoby 1. poj. m.

1SS Zasadę tę stosują R. Lawton i G. Senft.
1S< Dosł. 'dwa dni już się skończą'.
157 Przekład kiriwiński dostosowany jest do realiów trobriandzkich. W tłumaczeniu na język 

polski brzmiałby on 'wstań, zwiń swoją matę i idź do domu'.



2.2.30.3. o ‘w (okresie)* (zastosowanie temporalne)

Przyimek o służy również do określenia czasu: o gwadi-la (L24, 119) 
'w (swym) dzieciństwie', o gwadina (B) 'w dzieciństwie', o pwakova (G53) 
'w okresie pielenia', o takaywa (G53) 'w okresie ścinania zarośli'. W Buki Pila- 
bumaboma (1997: 657) spotykamy konstrukcje typu Yerusalem ola łuta Yesu 
'Jerozolima w czasach Jezusa'.

2.2.30.4. oluwalela ‘pośrodku, między*

Morfem o tworzy szereg przyimków sekundamych. Jedenym z nich jest 
oluzualela (inne postaci: o luwalayla, oluvalela), por. I-la wa luma, i-sakauli; 
i-tavina-si mwada' bi-woya-si; i-setuni kwayta' ualu, kway-wela, kańkeda o luwalay la 
(L202) 'On udał się na pełne morze, uciekając daleko. Oni podpłynęli, aby go 
zabić. On oderwał jeden kawałek lądu (od) innego, (tworząc) pomiędzy nimi 
przejście morskie', bi-yousi kuriga ma-tau-na i-sisu oluwalela (P69) (on bierze 
wiosło ten człowiek on siedzi w środku) 'ten człowiek, który siedzi w środku, 
bierze wiosło', Tauwema kwekekita valu o bomatu kabulula Kaile'una Simla oluva
lela milaveta (N144) (Tauwema mała wioska na północnym końcu Kaile'una 
wyspy w środku morza) 'Tauwema jest małą wioską na północnym końcu 
wyspy Kaile'una w środku Morza Samoańskiego', £ oluwalela makwaina utuy- 
agila, agisi kwaitala vavagi kala gigisa makawala navasi bubuli nammomova e kasi 
bububula makawala łomota (Isil.5) 'Pośrodku było coś, co było podobne do czte
rech istot żyjących'.

Na uwagę zasługuje wyrażenie oluwala baisa tuła (R240) 'teraz', które ety
mologicznie oznacza 'w środku tego czasu'.

2.2.30.5. omata.' ‘przed (kimś, czymś)*

Struktura morfemowa przyimka omata- jest przejrzysta: o-mata- (dosł. 'na 
oczach'). Zaimki dzierżawcze występują w postpozycji, np. o-mata-la (B, H, Tl) 
'przed nim, przed nią', o-mata-gu (N89, U218) 'przede mną', omatala takaikaia 
(YG4.5) 'przed tronem'. Por. czasownik -lomatala (R96, 317) 'iść przodem, iść na 
przodzie'. Przekład biblijny dostarcza przykładów użycia owego przyimka 
zarówno z rzeczownikami żywotnymi, jak i nieżywotnymi, np. Itotusi158 oma
tala takaikaia dęli omatala matauna Lam (YG7.9) 'stojący przed tronem i przed 
Barankiem', Omatala Yaubada basakaim avaka bukunigadi (Mdl4.7) 'Przed Bo
giem dam ci, o co poprosisz'159, Kam yakaula bawosi omitasi baisa mabudona 
(Ib2.12) 'pośrodku zgromadzenia będę Cię wychwalał'. Charakterystyczne dla 
kiriwiny jest również wyrażenie tuta-la taytu o mata-dasi (L123) (czas_jego taytu 
w oczach_naszych) 'okres następnych plonów taytu', 'następny rok', taytu 
bowiem znaczy zarówno roślinę uprawną, jak i rok.

1M Forma itotusi znaczy 'stoją'.
159 W polskim przekładzie biblijnym jest zdanie: „Zatem pod przysięgą obiecał jej dać 

wszystko, o cokolwiek poprosi".



2.2.30.6. otubwalo* ‘za (kimś)*

Sam morfem tubwalo znaczy 'plecy7, otubwalo- zaś -  'w plecach, czyli za 
plecami (kogoś)'. Przykłady użycia: o-tubwalo-la (B, H) 'za nim', o-tubwalo-da 
(S281) 'za nami', o-tulnvalo-gu (N90) 'za mną'. W dialekcie kavataria konstrukcja 
ta ma postać otuboulo-, np. itotu okaikela ołuboulola matauna deli la valam, ivi- 
touula biwini kaikela dęli miłilagila (Lk7.38) 'stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, 
zaczęła łzami oblewać Jego nogi'.

Na Kitavie odpowiednikami angielskiego behind są dedana i łapwara (Sco- 
ditti 1990: 379).

2.2.30.7. wa (zastosowanie lokatywne i temporalne)

Przyimek wa tworzy wyrażenia, które w zdaniu pełnią najczęściej funkcję 
okolicznika miejsca: wa bwala (L170) 'w domu', isuvi wabwala (S464) 'wchodzi 
do domu', wa bariga (L319) 'na półce', wa labuma (YG4.2) 'w niebie', -say-li wa 
gugu (L143) 'kłaść na stos', wa dumya (L24, 120) 'na bagnach'. Możliwe jest jed
nak tworzenie okolicznika czasu, np. wa malia (LI 19) 'w porze dostatku', wa 
tuta matutona (Mdl4.1) 'w owym czasie'.

2.2.30.8. dęli ‘(razem) z* (zastosowanie komitatywne)

Konteksty użycia ilustrują następujące wyrażenia: deli sidayase (S450) 
'z naszymi towarzyszami', deli tabumayase (S450) 'z naszymi ciotkami ze strony 
ojca', gala tamasisi deli latuda (S446) 'nie sypiamy z dziećmi (córkami)'. W prze
kładzie biblijnym spotykamy zdania Guyau dęli yokomi (Rut2.4) 'Pan z wami', 
Yaubada dęli wala yakamaisi (Ais8.10) 'z nami Bóg'.

2.2.30.9. dęli (zastosowanie instrumentalne)160

Zastosowanie instrumentalne wydaje się pochodne w stosunku do komita- 
tywnego: Bwaima ikasewa deli kaula (R109) 'Spichlerz jest pełen yamów', Ebiniba- 
nisi deli keyala, gumam, kaidagi (N195) 'Łowią ryby włóczniami, zarzucając sieci, 
za pomocą pochodni'. O różnicowaniu funkcji morfemu dęli świadczy zdanie 
Deli migisi biboioaisi deli pwaka (R242) 'Także pomalują swoje twarze wapnem'. 
Pierwsze dęli funkcjonuje jako spójnik161, drugie zaś -  jako przyimek.

2.2.30.10. pela /paila  ‘o, z powodu, dla*

Różne sposoby użycia tego przyimka ilustrują przykłady: pela (191) 'z po
wodu, przez', i-vata'i-si pela vaygu'a (K) 'kłócą się z powodu kosztowności', avaka

160 Por. malajski czy indonezyjski przyimek dengan o zastosowaniu komitatywnym oraz 
instrumentalnym (Aliewa i in. 1972: 247).

161 Np. Yeigu Alipa dęli Omega, tokugwa dęli touabodanim, kala vitouula deli kala vigimkovila yeigu 
(YG22.13) 'Jani Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec'. Zob. rozdz. 2.2.31.



pela? (LI77) 'po co? dlaczego?', pela (185) 'o', np. Kumnamsa sitom pikekita pcla 
matom tokekita isisu, Monilobu (185) 'Pomyśl trochę o młodszym mężczyźnie tam, 
Monilobu', pela immasi (173) 'dla naszej matki', pela mimna (174) 'dla niej', pela 
mimna numwaiya (190) 'dla tej starej kobiety', paila mataum (Lkl5.30) 'dla niego'.

W dialekcie kavataria pela ma postać paila. Przykładem jest zdanie: Mapaila 
tolula toveka ikatupoi Yesu paila la toligalega deli la vituloki (Yn 18.19) 'Arcyka
płan więc zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę'.

2.2.30.11. -ki ‘do* (zastosowanie kierunkowe)162

Morfem ki funkcjonuje w kiriwinie jako przyrostek w formie czasownika: 
ilo-ki luleta (S465) 'idzie_do swego brata'. Synonimiczne są konstrukcje z inny
mi przyimkami. Por. Baloki m bwala (R109) i Bała om bwala (R109) 'idę do two
jego domu', Metitoki koya (R109) i Metotu wa koya (R109) 'zawsze tam stał na 
górze'. Sufiks -ki ma postać altemacyjną -kai. W zdaniu wa bwala katupipi asisu 
e kumakaigusi (Md25 35) 'byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie' forma 
kumakaigusi ma następującą strukturę morfeinową: ku-ma-kai-gu-si1̂ . Rdzeń 
-mai po przyłączeniu przyrostka -ki przed zaimkami dzierżawczymi tworzy 
formę -makai- 'przyjść do (kogoś)'.

2.2.30.12. mi ‘(ludzie) z*

Przyimek mi, pochodzący ze skrócenia mini (B, H) 'ludzie z', łączy się 
głównie z nazwami geograficznymi: mi Omarakana (L193) 'ludzie z Omaraka- 
ny', mi Kwaybwaga (L187) 'ludzie z Kwaybwaga', mi Liluta (L187) 'ludzie 
z Liluta', mi M'tawa (L187) 'ludzie z M'tawa', mina-Wakayse (L194) 'ludzie 
z Wakayse', Yesu guma Nasaredi, si Giyouveka mim Yudia (Ynl9.19) 'Jezus Na
zarejczyk, Król Żydowski'.

Zdania typu 'Jestem mieszkańcem Tauwemy' czy 'Jestem z Tauwemy' 
wyraża się za pomocą konstrukcji Tolegu Tauwema (N59), a zdanie 'ona jest 
kobietą z wyspy Kitava' brzmi po kiriwińsku Vilela Kitava (N59).

2.2.30.13. metoya ‘od, z*

Przyimek metoya jest archaiczną formą czasownikową (Lawton 1993: 319), 
która we wszystkich sposobach użycia właściwie nie ulega zmianie164. Z dia- 
chronicznego punktu widzenia można wyodrębnić w jej strukturze trzy mor- 
femy: m-e-toya. Rdzeń -toya- (N391) tłumaczy się angielskim to come from 'po-

162 Por. malajski czy indonezyjski przyimek ke oznaczający przybliżenie (Aliewa i in. 1972: 
247, Mintz 1994: 101,103-104,110).

163 Ku - zaimek 2. osoby, mai- 'przyjść, przychodzić', -kai- 'do', gu - 'mnie', -si - wykładnik 
liczby mnogiej.

164 Proces powstawania przyimka z czasownika jest przykładem zjawiska, które proponuję 
nazwać „prepozycjonizacją" (od praepositio, praepositionis 'przyimek'). Obejmuje ono wszelkie 
przekształcenia tzw. samodzielnych części mowy (rzeczownika, przymiotnika, czasownika, przy
słówka) w przyimek. Inną nazwą może być „uprzyimkowienie".



chodzić z', np. Yoni kala karaiwaga paila bapiłaiso metoya baisa Yaubada kaina 
metoya baisa łomota? (Mkll.30) 'Czy chrzest Janowy pochodził z nieba czy od 
ludzi?'. Frekwencja wyrazu metoya jest niska. Giancarlo Scoditti (1990: 374) 
zanotował tylko jedno wystąpienie. W opublikowanym korpusie tekstów Bro
nisława Malinowskiego forma ta nie występuje ani razu.

Ilustracją idiomatycznego sposobu użycia metoya jest zdanie Kupaisewa 
metoya om sikulu (R69) 'Pracowałeś/pracowałaś w szkole', które w tłumaczeniu 
interlineamym ma postać:

ku-paiseiua metoya o-m. sikulu
ty-pracujesz z w-twojej(swojej) szkole

Zdanie Kupaisewa mokutoya om sikulu (R69), choć diachronicznie popraw
ne, bo mokutoya jest formą drugiej osoby od -toya, współcześnie spotyka się 
bardzo rzadko, wypiera ją 3. osoba liczby pojedynczej. Jest to przejaw leksyka- 
lizacji formy gramatycznej czasownika, dzięki czemu powstaje, a właściwie już 
powstał przyimek o zastosowaniu lokatywnym.

W kiriwińskim przekładzie biblijnym pojawia się forma metoyasi. Morfem 
-si jest wykładnikiem liczby mnogiej. Z diachroniczego punktu widzenia jest to 
poprawna forma czasownika o znaczeniu 'pochodzą z': Oluvi agisi e ka! łomota 
saina bidugaga, gala gagabila bitakalau kasi bawa. Matausina metoyasi ambaisa 
ambaisa, valu, dala, łomota, dęli bona (YG7.9) 'Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, 
którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów 
i języków'.

Kiriwińskiej formie metoya w polszczyźnie odpowiada przyimek od lub z, 
np. E metoya wa tuta matutona vivila minana ibwaina namwaidona (Md9.22) 'I od 
tej chwili kobieta była zdrowa', metoya baisa togilagala (Mdl7.26) 'od obcych', 
metoya Mileto (VA20.17) 'z Miletu'.

Jako przyimek funkcjonuje również toya (B, H, Tl, N94, 391) 'z, razem z', 
np. Toya tuadayasi bakasisusi (N94) 'Pozostaniemy razem z braćmi'. Podobnie 
jak omawiany już morfem dęli można go używać w charakterze spójnika, mają
cego w kavataria postać toyo 'i', np. Mitaga i bodaigu lagaila nabwaia toyo bugiyu 
balokaia ogu keda (Lkl3.32) 'Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze'. 
Morfem toyo może być rdzeniem leksykalnym czasownika: ambu ku-toyo? (Tl) 
'skąd jesteś?'.

2.2.30.14. baisa ‘do (kogo), u (kogo)*

W języku kiriwińskim występuje przyimek, który wraz z nazwą osobową 
tworzy wyrażenie odpowiadające polskiemu do (kogo) lub u (kogo). W dialekcie 
kavataria owa prepozycja ma postać baisa, a w kitava -  beisa, np. Paulo la gini- 
gini baisa Pilimoni 'Św. Pawła List do Filemona', Bi ma, bi kamu, beisa ycigu 
(Sc235) 'przychodzi, je, u mnie'.

Konstrukcje z przyimkiem baisa są znaczeniowo bliskie konstrukcjom 
składającym się z czasownika o przyrostku -ki. Por. sopi ibubwiki minana (R109)



i sopi ibubusi165 baisa minana (R109) 'woda kapała na nią'. W korpusie tekstów 
Bronisława Malinowskiego ani razu nie jest poświadczone użycie baisa w zna
czeniu 'do'.

Sposoby użycia wyrażenie metoya baisa ilustrują zdania: Metoya baisa togi- 
lagala (Mdl7.26) 'Od obcych', Metoya baisa ilosi mapilana Gudigoda (Kakl0.7) 
'Stamtąd wyruszyli do Gudgoda'.

2.2.31. Spójnik166

Podstawowe spójniki współrzędne w języku kiriwińskim przedstawia tabela.

Kiriwińskie spójniki parataktyczne
łączne dęli mi Liluta deli mi M'tawa (L187) 

'ludzie z Liluta i_M'tawa'

dęli ... dęli... Ba-sakay-mi kuvi deli bu'a deli bunukiua (L192) 
'Dałbym wam yarn i_orzechy areka, Lewinie'

toyo Parisi toyo Sadusi imaisi (Mdló.l)
'Przystąpili do Niego faryzeusze i saduceusze'

sola Matona sola la kivava (150) 'On i jego żona'
przeciwstawne Za Ku-sisu, ba-wola-ga (L203)

'Ty pozostaniesz, ą ja odpłynę'

mit aga Lanigada, mitaga ikatulakaigu (150) 
'Prosiłem, ale on mi odmówił.' (l-a-nigada, 
mitaga i-katulakai-gu 
'Prosiłem, ale on-odmówił-mi'

i-tuwal i... i-tuwali I-tmvali mi Kwaybioaga, i-tuwali mi Liluta dęli mi 
M'tawa i-vata'i-se (LI87)
'Ludzie z Kwavbwaga. z jednej stronv. oraz 
ludzie z Liluta i M'tawa. z drueiej kłócili się.;...'

rozłączne kayne baka-waya-se kuvi; kayne buku-waya-si? (L194) 
'przynieśmy yarn na pokaz lub może wy przy
niesiecie pierwsi?'

kayne ... kayne kayne bivagi burakema -  ta-talala; kayne bilolo 
o kaylepa -  kumaydona yowota (LI 29) 'czy doko
na rytuału burakema -  (który także zwany jest) 
„sprawić, żeby ogrody rozkwitły", czy też bę
dzie się przechadzał dookoła ze swą różdżką

165 Forma ibubusi składa się z przedrostka zaimkowego i- oraz bubusi (zreduplikowanego 
rdzenia busi 'kapać')-

166 Spójniki łączące zdania podrzędne ze zdaniem głównym są tematem rozdziału 2.3.5.



czarownika -  obydwa obrzędy będą yoioota 
(inauguracyjną magią ogrodową)"

włączne, czyli 
synonimiczne

bwoyna o baleko, bwoyna, o la dila (L83)
"na działce, to znaczy w uprawnym buszu'

wynikowe mapaila//mapela Mapaila Samsoni dęli tamala inala ibusisi ilosi 
mapilana Timna (Tokl4.5)
'Udał się więc Samson z ojcem swoim i matką 
do Timny'

Bogactwo środków synonimicznych kiriwiny ilustruje zdanie: Mimilisi mi- 
nasina igasi Meri Magidalini sola Meri inasi Yemesa dęli Yosepa, toyo inasi Sebedi 
Utula (Md27.56) "Między nimi były: Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba 
i Józefa, oraz matka synów Zebediusza'. Dla porównania, w angielskim przekła
dzie tego samego fragmentu dwukrotnie pojawia się ten sam spójnik: Among 
them were Mary of Magdala, Mary the mother of James and Joseph, and the mother of 
the sons of Zebedee. W rosyjskiej wersji jeden spójnik powtórzony jest trzykrotnie: 
Meotcdy h u m u  6 u a u  Mapusi Mazdcuiuna u dpyzasi Mapusi, M a m b  Matcoea u Mocuu, u M a m b  

cuHoeeu 3eeedeeeux.
Kiriwiński spójnik sola to pierwotna forma rzeczownika (sola "osoba, która 

towarzyszy"), np. Kilagola sola bwadala (N94) "Kilagola i jego młodszy brat" 
(Kilagola towarzysz_jego młodszy_ brat_jego).

Spójniki parataktyczne w dialektach języka kiriwińskiego
tauwema kilivila kavataria kulumata kitava
dęli deli

deli ... deli
deli deli ee

kouya

mitaga
W
m'taga

taga
mitaga mitaga

8a
mtaga

ituali ... ituali ituwali... ituwali ituwoli ... ituwoli ituwali ... ituwali (nie zanotowano)
kena
kena ... kena

kayne
kayne ... kayne

kaina
kaina ... kaina

kaina
mitaga 'lub'

kaina

(nie zanoto
wano)

bwoyna (nie zanotowano) (nie zanotowano) (nie zanotowano)

Tabelę kiriwińskich spójników para taktycznych trzeba uzupełnić o mor- 
fem e, który ma szeroki zakres stosowania.

Md2535 Mt2535
Paila akamolu, e kuvakamaigusi; 
akadaka, e kuvimomwaigusi; 
atomitawasi e kudoumalaigusi; 
akimwadu, e kuvisikomaigusi; 
akatoula e kuvavilaigusi; 
wa biuala katupipi asisu e kumakaigusi.

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; 
byłem spragniony, a daliście Mi pić; 
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; 
byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.

W zdaniach zaprzeczonych na miejscu spójnika e pojawia się mitaga 
o użyciu adwersatywnym.



Md25.42-43 Mt25.42-43
Paila akamolu mitaga gala kuvakamaigusi; 
akadaka mitaga gala kuvimomwaigusi. 
Atomitawasi mitaga gala kudoumalaigusi; 
akimwadu mitaga gala kuvisikomaigusi; 
akatoula e asisu wa bioala katupipi 
mitaga gala siłana kuvavilaigusi.

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; 
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; 
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; 
byłem chory w więzieniu, a nie 
odwiedziliście Mnie.

Morfem e to spójnik wynikowy, który można oddać w polszczyźnie jako 
'więc', por. Yaegu lalebu makwaina. E lama ałulotula karaiwaga (R241) 'Ukradłem 
tę rzecz. Więc przyszedłem tu czekać na twoje orzeczenie'.

2.2.32. Wykrzyknik

INTERJECTIONS. Short expressions that do not fit to the normal patterns of lan
guage, often expressing emotion but also including salutations, taunts, song re
frains, religious terms both pre-contact and post-contact, calls to animals, and 
onomatopeic sounds made by animals. (Elbert, Pukui 1999:181)

Zgodnie z przytoczoną definicją wykrzykniki służą wyrażaniu emocji, ale 
obejmują także pozdrowienia, wymyślania, refreny piosenek, słowa religijne, 
zawołania zwierząt i naśladowania dźwięków wydawanych przez zwierzęta. 
Na podstawie dostępnego nam korpusu tekstów kiriwińskich można sporzą
dzić następującą listę.

age (F) 'niestety!'167
agi (NI00,185) 'patrz! och, patrz!'
ago (F, N101,185) 'niestety!'
agudeydes a-kay kwi-m (S406) (wykrzyknik wyrażający ogólne zadowolenie) 
agudeydesil (S224) 'halo!'
ai (N101, 185) 'och nie!' (wykrzyknik wyrażający odrazę, sprzeciw, odrzuce

nie), por. aisi
aisi (N101,186) 'au!', 'och nie!'
aiye (N101, 186) 'Boże!', 'O matko!', 'O Jezu!' (wykrzyknik wyrażający cierpie

nie, smutek)
ake (N101, 186) 'tak?', 'ach tak?', 'naprawdę?' (wykrzyknik wyrażający uprzej

me zainteresowanie, uwagę od niechcenia); Ake inagwe, bogwa kugisesi?! 
(NI 16) 'O mój Boże, czy to widziałeś?' 

aramwaye! (S225) 'hej!' 
awe (F) 'niestety'
dudu (onomatopeiczny odpowiednik dla kańyala w formie dududu) 
e 'och!', 'hej!'; E tau kuma kupilasegu! (N116) 'Hej człowieku, przyjdź mi pomóc!'

167 S B. Fellows (1901: 9) wymienia aive, age, ago jako wykrzykniki wyrażające zaskoczenie. 
Autor podkreśla wzdłużenie końcowej sylaby mocno akcentowanej.



ee! (R249) 'hej!' Ben ee! (R249) 'Hej, Ben!'
Epikwakwegusi! (N349) (mówi osoba, która kichnęła)168; Epikwakwemsi! (N349) 

'Na zdrowie!' (mówione do osoby, która kichnęła)
Ina sopa! (N101, 236) 'Co za kłamstwo! Ale kłamstwo!', Ina tetal (N236) 'Co za 

człowiek!', Ina natal (N236) 'Co za kobieta!'169 
iyai (N101, 237) 'oh!' (okrzyk szczęścia)
ka (Tl, R249, 308, 239, 308, N101, 238) 'Patrz!', 'Oto!' (wykrzyknik wyrażający 

uwagę, zdziwienie), Ka, talilivalasi: yoku saina todubakasala yoku (R249) 
'Look, this is what we say: you are too high-and-mighty'. Gili-wonaku, ka! 
(R274) 'Patrz, jaki duży rząd!', Ka, ma-kuwo-si-na! (R213) 'Patrz na te odro
biny!', Kugisaisi, matowenala, ka! (Ynl9.5) 'Oto człowiek'170, Ka, inam dęli 
budamwa itulotulasi okoukweda magisi mwada dęli bukubigatonasi (Mdl2.47) 
'Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą?' 

kaipotal (N101, 244) 'ale ...!', 'co za ... !'; Kaipota mamala! (N101) 'Ale odpływ!'
Kaipota talia! (N244) 'Ale przypływ!' 

kalam! (N247) 'szczęśliwiec!' 
ka ka ka ka (S339) (dźwięk samozadowolenia) 
kail (1107) 'hej!' 
kalamwaya! (S224) 'hej!'
kay! (L226) (wykrzyknik magiczny) 'halo! patrzcie! spójrzcie tutaj!' 
ke! por. Avakaga uula bukulokaia lagaila ke? Lagaila gala kala yam Sabate, kaina 

Navau Tubukona pakala? (2Gwe4.23) 'Czemu wyruszasz do niego dzisiaj? 
Nie ma ani nowiu, ani szabatu?'

ki? (R246, 313, N101, 282) 'Boże!' (wyraża zdziwienie rozbawienie, zaintereso
wanie); Ki, etatai bwena? (NI 15) 'Czyż nie rzeźbi dobrze?' (sygnalizuje 
pytanie); Kagu ki? (R246) 'Czy tak?', Ki, isimgwa pinipanela minana kutu? 
(R251) 'Czy ta wesz ma skrzydła?, omoya, ki, mokwitala youku, ke? 
(lGwel8.7) 'Czyś to ty, panie mój, Eliaszu?' 

ki-i-i-i-i-i-i-i-i (G308, L339) (onomatopeiczne naśladowania wysokiego dźwięku, 
który powstaje w wyniku ocierania się orzechów kokosowych o gałęzie, 
gdy na palmie jest bardzo wiele ciężkich owoców); Kawa-la kayo-la Dubwa- 
debula -  ki-i-i-i-i-i-i-i-i (L339) 'Z gardła największej palmy w Omarakanie, 
Dubwadebula, wydobywa się głos ki-i-i-i-i-i-i-i-i' 

kwekiue (B, H) (wyrażenie onomatopeiczne) 
laki (N304) (por. ang. lucky, odpowiada mu ang. God bless youl) 
mi (N93, 323) (doraźna forma zwracania się do kobiety)
mm! (R247) 'a! ach!' Olumolegu mmayuyu wala, mm! (R247) 'W sercu czuję tylko 

ból. Ach!'

1M Forma e-pikwakwe-gu-si znaczy 'myślą o mnie', a e-pikwakwe-m-si -  'myślą o tobie'. Leksem 
-pikwakive- (N349) ma bowiem znaczenie 'myśleć o (kimś)'.

169 Ina znaczy 'matka', tu 'matko'.
170 W tłumaczeniu interlineamym:
Ku-gisai-si, ma-to-we-m-la, ka!
patrzcie, ten_czło wiek_ta m_emf., oto 
'Oto Człowiek'



mwa\ (Tl) (służy skierowaniu na siebie uwagi), -mwa (Tl) (formant liczby mno
giej); ina-mwa (Tl) matki; latu-mwa (Tl) dzieci, mwa! (R20, 321) ang. hey! 
(do mężczyzny) mwa (N19,130, 330) hey, man!; boy, chap, Mwa! Kutokaia, 
kukwam (lGwel9.5) 'Wstań, jedz!', Mwa, llaitia, avaka kuuvagi baisa? 
(lGwel9.9,19.13) 'Co ty tu robisz, Eliaszu?' 

numsa (A215) (onomatopeja), Saydidi, tatata, numsa (A215) (naśladowanie trze
potania wstęg pandanusowych na wietrze, czy też odgłosy wydawane 
przez latające wiedźmy)

o! (S286, 465, 466, L85, 203, N116) 'o!', 'och!', 'ach!', O mina Kaibola bukulaolasi 
besatuta! (NI 16) 'Och, ludzie z Kaibola, musicie teraz wiosłować!', 
O esasopa! (NI 16) 'Och, on żartuje', o, ma-tau-na towosi (L85) 'o, ten czło
wiek jest czarownikiem ogrodowym', o, ma-tau-na, bi-bagula la baleko (L85) 
'o, ten człowiek mógłby uprawiać swoją działkę' 

pu-pu (A307) (naśladowanie brzmienia konchy, muszli) 
saydididi (A131) (onomatopeja imitująca latanie czarownic) 
sayagara dyaytu dyaytu, sayagara dyaytu dyaytu (S337) (onomatepiczne naślado

wanie rytmu bębnów)
sigwaye (N131, 365) 'kumple!; 'partnerzy (kula)!' (bliższa relacja niż lubegzue), 
so! (N44,131, 371) 'Bracie!'
Taga! 'Tak!'; Biga mokita? Taga! (N99) 'Czy to prawda? Ależ tak!' 
tu (N391) 'trzask! huk!' 
tatata (A215) (onomatopeja)
tudududu (A440) (onomatopeja hałasu czynionego przez wiedźmy) 
tududududududu (L275, 312, 314, 321) (onomatopeiczne przedstawienie 

grzmotu)
u! (S466) 'o, patrz!' (wykrzyknik wyrażający zaskoczenie), U! laysusinaga su- 

lumwoya ovatikosi (S466) 'o, patrz, mięta jednak wykiełkowała w ich klat
kach piersiowych'

vavari (S342) (onomatepiczne); O vavari, vavari, O vavari, vavari, Vari to'i, to'i 
(S342)

ve! (forma zwracania się do kobiety), Ve! Kugisi, latum bogwa leimova! 
(lGwel7.23) 'Patrz, syn twój żyje!'

wa\ (R249, N102, 417) 'a!', 'ach!', 'do licha!' (zdumienie, irytacja, odraza, okrzyk 
ze znaczeniem 'przestań') Wa! yumyam kalała tatavi tavigaki waga (R250) 
'Do licha! Będziemy musieli rzeźbić (ciosać) przez dłuższy czas, żeby zro
bić czółno z drzewo', Wa! E bogwa mokwita; yoku wala tokaliyeya yoku 
(R249) 'Ach! To prawda, jesteś bardzo dobry w wydawaniu rozakazów', 
Ivagi beba, Wa, avaka kuvagi? (R251) 'Powiedział motyl: Hej, co robisz?' 
Kawalaga kutu, Wa kuyowa bayowa (R251) 'Ale wesz rzekła: Ach, jeśli lecisz, 
ja polecę z tobą'.

wa, wa, wa (S147) (naśladowanie płaczu) 
waydesi! (S224) 'halo!'
wei (N102, 418) uwaga! (ostrzeżenie), och! (odraza); Weei yokomi! Yokomi mitu- 

gaga wala eivakasauwaimi, yokomi saina gaga mi bubunela dęli tomitugaga!



(Aisl.4) 'Biada ci, narodzie grzeszny, ludu obciążony nieprawością, ple
mię zbójeckie, dzieci wyrodne!'

wi! (G65) 'och!' (okrzyk kobiety w szoku), Wi! Iwoye kaygegu; gala sene si 
sousula (G65) (słowa czarownika:) 'Och! (przedmiot) ugodził mnie w sto
pę; niezbyt duża ich zapłata sousula (tzn. nie dają mi wystarczającej za
płaty za wszystkie moje trudy)', Wiz, tomoya, akoma lopom, gala bukusipulo- 
kaigu. Youku goli Yaubada la towotetila! (2Gwe4.16) 'Ach, mężu Boży, panie 
mój! Nie oszukuj służebnicy twojej!'

wo (R195, 301) (wyraża zdumienie, osłupienie); Wo! Tosikileiwa171 yoku (R251) 
'Hej, ty nigdy nie przestajesz', Wo! (R252) 'na Boga!', 'ojej!', Wo, tomoya! 
(2Gwe6.5) 'Ach, panie!', Mitaga wo yokomi Parisi! (Lkll.42) 'Lecz biada 
wam faryzeuszom'

Woo! 'biada!', Woo! Tamagwe, tamagu! (2Gwel3.14) 'Ojcze mój! Ojcze mój!', 
Wooi, valu vilouveka! Wooi, Babiloni viloukabalaki (YG18.10) 'Biada, biada, 
wielka stolico, Babilonie, stolico potężna' 

woi (N102, 418) 'och!' (zaskoczenie, smutek, gniew) 
yai (N421) 'o nie!'
yaka (B, E, H) 'oj!' (eksklamacja bólu), yaka'i! (B, E, H) 'oj!', yakay, yakay (S347) 

(służy wyrażeniu bólu); Yakaiye! Dabagu saina gidageda! Yakaiye! Dabagu 
saina gidageda! (2Gwe4.19) 'Moja głowa! Moja głowa!' 

yakakaka (L286, 288) (wyrażenie onomatopeiczne wydawane przy noszeniu 
ciężarów)

yo'u (N428) (okrzyk żeglarzy przy podnoszeniu kotwicy, por. ang. heave ho!) 
yakaye (N102, 421) 'niedola' (ból, boleść, udręka)

2.3. Elementy słowotwórstwa

2.3.1. Fleksja i derywacja

Oba terminy mają już ugruntowaną pozycję w językoznawstwie indoeu- 
ropejskim.

Fleksja przeciwstawia się derywacji, czyli słowotwórstwu jako zjawisko bardziej 
gramatyczne (tzn. regularne i kategorialne). Derywacja jest zjawiskiem bardziej lek
sykalnym (tzn. nieregularnym i jednostkowym). (Gołąb, Heinz, Polański 1970: 172)

Autorzy przytoczonego Słownika terminologii językoznawczej stosują dalsze 
podziały, które można przedstawić w tabeli.

171 Wyraz -sikilezva (R325) znaczy 'nie przestawać czegoś robić'.



FLEKSJA
ZEWNĘTRZNA WEWNĘTRZNA

prefiksalna aglutynacyjna | końcówkowa alternacyjna

Z perspektywy języków austronezyjskich konieczna wydaje się modyfika
cja polegająca na dołączeniu jeszcze jednego typu fleksji, w pełni produktyw
nego, a mianowicie reduplikacji, gdy służy tworzeniu form liczby mnogiej cza
sownika, por. tongijskie łupu 'rośnie' i tutupu 'rosną', samoańskie 'ai 'je' i 'a'ai 
'jedzą'. W obrębie czasownika podwojenie rdzenia pozwala wyrazić powta
rzalność, wielokrotność lub duratywność, por. tongijskie vakai 'patrzeć' i vakai- 
vakai 'popatrywać', samoańskie eva 'kroczyć, iść' i evaeva 'chodzić tu i tam', 
maoryjskie kimo 'mignąć' i kimokimo 'migać' (Krupa 1975: 44).

W kiriwinie reduplikowane formy czasownika oznaczają czynność w to
ku. Oddaje się je za pomocą angielskich form present progressive, a formy nie- 
reduplikowane -  za pomocą simple present, por. ivagi (R79) 'he does' ('robi 
w ogóle') i iuvagi (R79) 'he is doing' ('robi teraz').

Przykładem fleksji prefiksalnej w języku kiriwińskim są przedrostki oso
bowe czasownika, np. ą-paisewa 'pracuję', ku-paisewa 'pracujesz', i-paisewa 'pra
cuje'. W językach Pacyfiku innym przykładem jest afiks fleksyjny, który rekon
struuje się w języku praoceanicznym jako *paka172 (Ross 1988), a w prapoline- 
zyjskim jako *faka (Krupa 1975: 46). Ma on znaczenie kauzatywne, por. tongij
skie mohe 'spać' i fakamohe 'usypiać', tahityjskie ite 'znać' i fa'a'ite 'objaśniać', 
hawajskie nani 'być ładnym' i ho'onani 'upiększać'.

Fleksja końcówkowa jest stosunkowo rzadka. Formy verbalne czasownika 
liczby mnogiej różnią się od form liczby pojedynczej obecnością morfemu -si, 
por. i-paiseiua 'pracuje' i i-paiseiva-si 'pracują'.

Fleksja wewnętrzna w językach Oceanii sygnalizuje kategorię liczby. Po
lega ona na zamianie rdzennej samogłoski i nierzadko wzdłużeniu, por. tongij
skie fefine 'kobieta' i fafine 'kobiety', samoańskie tuafafine 'siostra' i tuafaafine 
'siostry', maoryjskie tanga ta 'człowiek' i taangata 'ludzie' (Krupa 1975: 45-46). 
W kirwinie wymianie samogłoski nie towarzyszy wzdłużenie, por. gwadi 
'dziecko' i gugzuadi 'dzieci'173.

W językach oceanicznych nowe wyrazy tworzy się dzięki afiksacji i złoże
niu, są to jednak środki w zasadzie wzajemnie się wykluczające (Krupa 1975: 44).

Derywacja kiriwińska nie była przedmiotem odrębnych rozważań. Dodat
kowa trudność wynika z charakteru kiriwiny. Nie jest ona językiem fleksyjnym 
w takim stopniu jak polski. Dlatego rozróżnienie fleksji i derywacji, słuszne 
w wypadku języków indoeuropejskich, nie jest tak przejrzyste w odniesieniu 
do języków austronezyjskich. Kilka uwag można znaleźć w pracach Malinow
skiego (1920, 1935), np. że kay- służy tworzeniu nazw narzędzi (nomina instru
menty, por. kay-mili (P68) 'tłuczek, moździerz' jako derywat od -mili 'ugniatać'.

172 Por. pan. *pa-ka. W kiriwinie częściej występuje morfem kauzatywny -va- wywodzący się 
z pan. *pa.

173 Zob. inne przykłady kiriwińskiej fleksji wewnętrznej w rozdziale 2.2.25.



W istocie jednak kay- sygnalizuje tu, iż kay-mili jest przedmiotem wykonanym 
z drewna.

W języku kiriwińskim podstawowym środkiem słowotwórczym rzeczow
nika są formanty klasyfikujące, najczęściej prefiksalne. Sama nazwa, którą za
proponował B. Malinowski, okazuje się trafna. W słowotwórstwie bowiem 
formant jest środkiem, który pozwala tworzyć wyraz motywowany od pod
stawy wyrazu motywującego. Klasyfikatory są bardzo produktywne w two
rzeniu rzeczowników od innych rzeczowników lub czasowników.

2.3.2. Słowotwórstwo rzeczownika

Przykłady derywacji opartej na dołączeniu klasyfikatora to- (lub na-) jako 
formantu do podstawy słowotwórczej podaje tabela. Rdzeń może niekiedy ulec 
podwojeniu. Reduplikacja w czasowniku sygnalizuje formę progressive.

Wyraz motywowany Wyraz motywujący
to-bugubagula1 7 4  (N202) '(dobry) ogrodnik' bagula 'ogród'
to-lnvaga'u (B, H) 'czarownik' 
na-bwaga'u (B, H) 'czarownica'

biuaga'u 'czary'

to-gigisa (L196) 'widz' -gis//gisa 'widzieć'
to-gilagala (R3, 327) 'migrant' -gilagala 'migrować'
to-kwai (N387) 'skrzat mieszkający w drzewach' kai 'drzewo'
to-kakayta (S407) 'cudzołożnik' 
na-kakayta (S408, 412) 'cudzołożnica'

-kayta 'cudzołożyć'

to-kaylasi (A484, S337) 'cudzołożnik' -kaylasi 'cudzołożyć'
to-kukokola (YG21.8 ) 'tchórz' -kokola 'strach, bać się'
tokiuabilia (VA27.42) 'żołnierz' kabilia 'wojna'
to-kruapatu 'złodziej (ale nie pożywienia)' -huapatu 'kraść (ale nie pożywienie)'
to-kiuaywosi (P6 8 ) 'tancerz' -kayrvosi 'tańczyć'
to-ligalega 'słuchacz, uczeń' -ligalega 'słuchać' (redupl. -lega)
tonigada (N389) 'usilnie proszący, żebrak' -nigada- 'usilnie prosić, żebrać'
to-vayla'u (L125, 286) 'złodziej pożywienia' -vayla'u 'kraść pożywienie'
to-kwatumiki (Vit42.23) 'tłumacz' katumiki 'znaczenie'
to-kwaraiwaga (R107) 'naczelnik' -karaiwaga 'rządzić'
to-momom (Big23.21) 'pijak' -mom 'pić'
to-paisewa (lTm5.18) 'robotnik' paisewa 'praca, pracować'
to-pilasi (R107) 'pomocnik' -pilasi 'pomagać'
to-suvasova (S407) 'popełniający kazirodztwo' suvasova 'kazirodztwo'

Charakterystyczną cechą języka kiriwińskiego jest wielofunkcyjność mor- 
femów leksykalnych, tzn. jedynie kontekst pozwala określić ich przynależność 
do tradycyjnie wyodrębnianych w Europie części mowy. Por. Ibodi topaisciva 
bikeula mapula la paisewa (lTm5.18) 'Godzien jest robotnik zapłaty swojej'

174 Por. tobigubagula (Vit4.2).



(a właściwie: 'Powinien robotnik dostać wynagrodzenie za pracę'). W zdaniu 
tym dwukrotnie występuje morfem paisewa tworząc rzeczowniki łopaisewa 
'robotnik' i paisewa 'praca'. Kiriwina nie ma morfemowego wykładnika bez
okolicznika. Ale po dołączeniu przyrostka osobowego, np. i-, powstaje forma 
czasownikowa ipaisewa 'pracuje'.

W języku Wysp Trobrianda produktywny typ złożenia ilustrują derywaty, 
które powstają przez dołączenie morfemu kabo (por. kaba- (R243, 308) 'miejsce') 
do rdzenia czasownika, np. kabokakaya (R297) 'łazienka', kabokenu (B) 'łóżko', 
'miejsce do spania', kabomwasawa (R244) 'boisko, miejsce gry', kaboyosi (R245) 
'uchwyt', kabosisu (R272, 297, N240) 'miejsce do siedzenia'.

2.3.3. Słowotwórstwo czasownika

W językoznawstwie kiriwińskim przyjmuje się rozróżnianie rdzeni pro
stych, np. -la 'iść (stąd)', -wa 'iść tam', -m 'ruszać się gdzieś', -ma 'przyjść tu', 
-sisu 'zatrzymać się, przebywać', -totu 'stać', -yosi 'chwytać', naga 'wybierać', 
i złożonych czasownika (Lawton 1993: 83). Te ostatnie mogą się składać albo 
z samych czasownikowych morfemów leksykalnych {biyagila 'wyprowadzać' 
< bia 'ciągnąć' + gila 'szarpać'), albo z rdzenia czasownika i rdzenia innej części 
mowy, np. rzeczownika (misimauna 'spać siedząc' < -masisi 'spać' + mauna 
'zwierzę ptak') lub przymiotnika (-kamgagi 'ignorować kogoś' < kam 'jeść'
+ sa8a /zły')-

Możliwe jest również przyłączenie przysłówka do morfemu werbalnego 
(Lawton 1993: 77-78).

przysłówek
forma czasownika 
z morfemem 
przysłówkowym

kiriwiński
bliskoznacznik

odpowiednik polski

-bau 'bardzo dobrze' Ivigibau Ivagi saina bivaina 'Robi to bardzo dobrze'
-bogiim '
po raz pierwszy

Ivibogivi Ivibogivi sivatala 'Robi to pierwszy'

-makavi 'bez powodu, 
bez celu, na próżno'

Ivigimakavi Ivagi inanota 'Robi to daremnie'

-pepuni 'tajemnie' Ivigipiuepuni Ikium isisu 'Siedzi skrycie'
-van 'znowu' Ivigivau Ivagi tuvaila 'Robi to znowu'

Liczba czasowników powiększa się w rezultacie różnych procesów. Jed
nym z nich jest werbalizacja rzeczowników, np. bagula 'ogród' > -bagula 'upra
wiać ogród', i przymiotników, np. gaga 'zły' > -gaga 'być złym'.

Spoglądając na kiriwinę przez pryzmat języków słowiańskich i wyróżnia
jąc temat i „przodówkę"175 (a nie końcówkę, bo morfem ten, którym jest przed

175 „Zdarza się np., że afiks fleksyjny stoi nie po temacie, ale przed nim, czyli nie jest koń
cówką, lecz tzw. przodówką (inaczej preformatywem)" (Weinsberg 1983: 248). Termin ten jednak



rostek osobowy, poprzedza temat), nietrudno zauważyć, że temat może nie 
zawierać rdzenia czasownikowego. Przykładem jest -tokalamimi (R85) 'być 
interpretatorem snów'. Morfem to jest klasyfikatorem nominalnym, kala -  za
imkiem dzierżawczym 3. osoby liczby pojedynczej, a mimi -  rzeczownikiem 
odczasownikowym o znaczeniu 'sen'. To sygnalizuje wykonawcę czynności 
(nomen agentis): 'tego, który robi coś z jego (jej) snem', czyli interpretatora snu. 
Rzeczownik tokalamimi 'interpretator snów' w rezultacie werbalizacji staje się 
tu czasownikiem 'być interpretatorem snów'.

2.4. Składnia

Przedmiotem zainteresowań jest tu zarówno składnia języka mówionego, 
którą charakteryzuje częste występowanie zdań bezspójnikowych (asyndeton) 
i relatywnie niewiele spójników łączących zdanie główne z podrzędnym, jak 
i składnia pisanej literackiej odmiany kiriwiny, którą ilustrują wypowiedzenia 
z Buki Pilabumaboma.

2.4.1. Zdanie imienne (nominalne)

Typowe dla kiriwiny są zdania imienne, w których orzeczenie składa się 
jedynie z samego orzecznika. Nie ma w nich łącznika, np. tokakabwasi yoku 
(S16) 'ty jesteś kucharzem' (dosł. 'kucharz ty')176, tonagowa yoku (S277) 'ty jesteś 
głupcem' (dosł. 'głupiec ty'), tolibaleko yaygu (L184) 'ja jestem właścicielem tej 
działki' (dosł. 'właściciel działki ja'); lubay-gu yoku (L203) 'ty jesteś moim przy
jacielem' (dosł. 'przyjaciel mój ty')177, Sene gaga yokwami mina-Nadili! (L202) 
'Jesteście bardzo źli, ludzie Nadili!'178. Przekład, który w Biblii Tysiąclecia ma 
postać 'To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei' oddaje się po kiriwińsku: 
Matauwena Yesu tovitoubobuta, tolela Nasaredi mapilana Galili (Md21.11), co 
można przetłumaczyć interlineamie:

Matauwena Yesu tovitoubobuta, tolela1 7 9  Nasaredi mapilana Galili 
on Jezus prorok, z Nazaretu części Galilei

się nie przyjął (Danecki 1994: 109). „Rażą niepotrzebne neologizmy, takie jak przodówka" (Zabroc
ki 1995: 135). Dlatego stosuję termin „przedrostek osobowy".

176 Zdanie „Jesteś kucharzem" jest bardzo obraźliwe, gdyż na Kiriwinie mężczyźni nie zaj
mują się gotowaniem.

177 Stosowanie w przekładzie polskich zaimków osobowych, które zwykle się pomija, służy 
tu emfazie wyrażonej w kiriwinie inwersją. Zob. rodź. 2.4.10.

17S W tłumaczeniu interlineamym:
Sene gaga yokwami mina-Nadili! 
bardzo źli wy ludzie-Nadili

179 Tolela jest zaimkiem emfa tycznym klasy IVa, zob. rozdz. 2.2.20.



Wyraz matauwena jest zaimkiem 3. osoby liczby pojedynczej zawierającym 
morfem -we-, który sygnalizuje odległość przestrzenną między osobą mówiącą 
a Jezusem. Można by go więc wyrazić w polszczyźnie jako "ten tam (w oddali)'.

Orzeczenie imienne, w którym orzecznikiem jest w polszczyźnie przy
miotnik, oddaje się w kiriwinie orzeczeniem werbalnym przez dodanie for- 
mantu osobowego czasownika do rdzenia przymiotnikowego, por. gaga 'zły' 
i i-gaga 'jest zły', viyaka 'duży' i i-viyaka 'jest duży'180 181. Typowe jest bowiem 
w języku kiriwińskim zjawisko występowania jednego i tego samego rdzenia 
w wyrazach zaliczanych do różnych części mowy.

Frazę typu to jest wyraża się za pomocą zaimka bayse181 bez łącznika, np. 
bayse megwa, bayse gala megwa (L145) 'to jest magia, to nie jest magia'. Kiriwiń- 
skim odpowiednikiem polskiego zwrotu 'to jest bardzo złe' są zdania bayse 
sene gaga (S393) i sene gaga bayse (S445). Pytanie Avaka bayse? (P77) ('co to?') 
tłumaczy się 'Co to jest?'.

Funkcję polskiego czasownika być może niekiedy pełnić -simwo 'siedzieć 
tu; (coś) jest (u kogoś)': Yoku, bi-simwo kam? Gala kam! (L194) 'Ty, czy jest 
u ciebie choć trochę żywności? Ty nie masz żywności!'.

2.4.2. Zdanie czasownikowe (werbalne)

Członem konstytutywnym zdania werbalnego jest orzeczenie czasowni
kowe. W najprostszej postaci składa się ono z dwu morfemów: przedrostka 
osobowego i rdzenia, np. ku-vagi 'robisz' w zdaniu avaka kuvagi? (S338) 'co ro
bisz?'. W formach liczby mnogiej występuje trzeci morfem: sufiks -si (-se). Jeśli 
forma czasownika zaczyna się od prefiksu b- (ba-, bu-), wówczas orzeczenie ma 
zabarwienie modalne182: bu-ku-la (S12, L31) 'idź stąd!', 'może mógłbyś pójść'. 
Zdanie czasownikowe może mieć również charakter kauzatywny: kuvagi bikata 
kove (D) 'rozpal ognisko' ('spraw, (że)by płonęło ognisko'). Morfologicznie wy
rażają ją prefiksy, np -va- w -va-kati (R91, 92, 330) 'rozpalić (ognisko)'.

Charakterystyczne dla kiriwiny jest występowanie obok siebie dwóch 
form czasownikowych: i-la ma-tau-na i-kakaya (S464) 'idzie (żeby) się wyką
pać'183 (dosł. 'idzie ten człowiek, kąpie się'), są ku-ma, ku-kwa'u megwa, a-laga 
(S467) 'chodź tu, recytuj magię, żebym mógł (ją) słyszeć' (dosł. 'chodź tu, 
recytuj magię, słyszę').

1 80 Kiriwiński przedrostek zaimkowy czasownika można uznać za werbalizator (ang. verbali- 
zer). Definiuje się go jako „afiks, który powoduje, że wyraz nie będący czasownikiem, funkcjonuje 
jak czasownik" (Topping 1996: 289).

181 O różnicach graficznych i dialektalnych owego zaimka zob. rozdz. 1.4.
1 82 Zob. podrozdziały: 2.2.4. i 2.3.8.
183 W zdaniu poszedł otworzyć wyraz otiuorzyć traktuje się jako okolicznik (Jodłowski 1977: 96).



2.4.3. Zdanie bezpodmiotowe

W języku kiriwińskim częste są zdania, których podmiot wyraża się jedy
nie za pomocą przedrostka osobowego czasownika, trzeba go więc odgadnąć 
na podstawie sytuacji (Malinowski 1987: 76). Niekiedy sam leksem czasownika 
zawiera informację o podmiocie: ibogi (B) "robi się ciemno, zapada noc (por. 
bogi 'noc'), boge lay-kuna (L24) 'już padało' (por. kuna 'deszcz')184, i-łututu (L275, 
312, 314) 'grzmi' (onomatopeja). Oyluvi bi-kaylumi-si, boge laykuna (L120) 'Po
tem oni wykonali magię deszczu i spadł deszcz'.

2.4.4. Zdania pytajne

W kiriwinie najprostszym morfemem pytajnym jest prefiks a- 'któr-'185, 
np. w zdaniach: gugwadi, magi-mi ku-may-se, ku-livala-se: ą-ma-kubila-na 
bi-ta-wa'i-si? (L127) 'chłopcy, jeśli takie jest wasze życzenie, przyjdźcie tu, po
rozmawiajmy: które pole uderzymy (w tym roku)?', a-m-to-na? (N62) 'który 
mężczyzna?', a-mi-na-na? (N62) 'która kobieta?'.

Najczęściej pytania o uzupełnienie tworzy się w kiriwinie za pomocą avaka 
'co', avaka paila//avaka pela 'po co, dlaczego, czemu', am 'dokąd, skąd', ambayse 
'gdzie', avayle//avayla//availa 'kto, kogo etc.', avay-tau 'kto, kim'.

Avaka bayse? (P77)
'Co to jest?'

Avaka ku-vagi? (S338, L209)
'Co robisz?'

Avaka kamokwita? (Ynl8.38)
'Co to jest prawda?'

Avaka magimi bavigakaimi? (Md20.32)
'Cóż chcecie, żebym wam uczynił? ' 1 8 6

Avaka paila kukioatupoiyaigu? (Ynl8.21)
'Dlaczego mnie pytasz?'

Avaka paila kunanamsasi makawala? (Mk2.8)
'Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? ' 1 8 7

1M Por. Emigai megwa igau bikuna (N121) 'He performs magic so that it will rain later'.
1,5 Określa się go jako pytajny przedrostek zaimkowy: „a -  interrogative pronominal prefix" 

(Malinowski 1935a: 127)
186 W tłum. interlineamym:
Avaka magi-mi b_a-viga-kai-mi?
co życzenie_wasze bym_ja_uczynil_wam 
1,7 'Czemu tak myślicie?'.



Avaka-pela ku-mayay-se bu'a Kaybola? (L195) 
'Dlaczego przynosicie betel z Kaybola?'

Avaka pela iyam bima bulukiva? (LI77) 
'Dlaczego Świnia przychodzi dzień po dniu?'

Am bukula? (Ynl65)
'Dokąd idziesz? ' 1 8 8

Availa kuninevaisi? (Ynl8.4)
'Kogo szukacie?'

Avay-mauna? (P69)
'Które zwierzę?'

Avay-vivila? (P69)
'Która kobieta?'

Avayla la baleko toulela? 1 8 9  (G344)
'Czyja jest ta działka ogrodnicza?'

Avayle bi-kugwo? (LI8 8 )
'Kto wygrał?'

Avayle to-wosi? (L148)
'Kto jest czarownikiem ogrodowym?'

Avayle la buyagu? (L85)
'Czyje to ogrodzenie ogrodowe?'

Avay-ta'u yoku? (L203)
'Kim jesteś?'

Avai tau matauna? (Md21.10) 
'Kto to jest?'

Ammo ku-touyo? (F, T4)
'Skąd jesteś?'

Youku am mokutoya? (Ynl9.9) 
'Skąd Ty jesteś? ' 1 9 0

1M W greckim oryginale: Flot) undyeię 'gdzie odchodzisz'.
1,9 Toulela czy tolela to zaimki emfatyczne klasy IVa, zob. rozdz. 2.2.20. 
1,0 Por. grecki oryginał: nó8ev fet o\)

Skąd jesteś ty



Ammetoya ovilouwokuva bitabanaisi kaula kala bawa biduboki tobobawa isisuaisi baisa? 
(Mdl5.32)
'Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo? ' 1 9 1

Amakawala nano-m? (L199) 
jaki umysł_twój
'Co sądzisz?'

Aminakaxvala kala kaduwonaku paila tobigumata bikanudubaduba? Avai tutaga bitokaia? 
(Big6.9)
'Jak długo leniwcze, chcesz leżeć? A kiedyż ze snu powstaniesz?'

Um'malu ambayse? (F) 
twoja_wioska gdzie 
'Gdzie jest twoja wioska?'

Ambaisa youku? (Vit3.9)
'Gdzie jesteś?'

Ee mkona tabu avaka i katumiki? (Sc256) 
'Ale co to tabu znaczy?'

Amakara mtona bougiua i livala? (Sc256) 
'O czym on mówi?'

Tomoya, sivavila bodagu kaina luwagu bimitugaigu e baligaiwa la mitugaga? Ki biboda 
sivalima sivayu? (Mdl8.21)
'Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 
siedem razy?'

Pytanie Jezusa

Ypeię 8e ń p a  pE XeyexE eivou 
'Wy zaś kim (ja) powiadacie (jestem)?'

przyjmuje w kiriwinie postać

Mitaga yokomi kudokaisi availa yeigu? (Mdl6.15)
'a wy myślicie, kto ja?'
'A wy za kogo Mnie uważacie?'

1,1 Słowo pytajne ammetoya 'skąd' daje się rozłożyć na am 'gdzie' i metoya 'z'. Oczywiście z hi
storycznej perspektywy forma metoya to uprzyimkowiony czasownik.



Pytania o rozstrzygnięcie zaczynają się w kiriwinie morfemami kaynej/kaina 
'czy', ki 'czy tak', możliwe jest również połączenie obu.

Kayne to-m\nuayli-m yaygu? (S287)
'Czy jestem twoim najdroższym?'

Ki, gagabila sitana avaka baluhuaim? (VA21.31)
'Czy wolno mi coś powiedzieć?'

Ki, bogjua mokiuitala makawala baisa? (VA7.1.)
'Czy to prawda?'

Ki kaina youku łaiłala la toligalega matauwena? (Yn 18.17)
'Czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka?'

Tak samo jak w polszczyźnie zdanie pytajne o rozstrzygnięcie może się 
kiriwinie zaczynać bez żadnej partykuły pytajnej.

Boge i-wokiuo taytu? (L193)
'Zaniesiono już wszystkie taytu?'

Geira ku nukoli peira mkona biga bougiua i gula? (Sc249)
'Więc naprawdę nie znasz znaczenia i gula?'

Dla dialektu kitava charakterystyczne jest występowanie formy kedó 
(Sc373) (w dialekcie kavataria jej odpowiednikiem jest ke), którą oddaje się 
angielskim wyrażeniem isn't that right, co się tłumaczy na polski jako 'nie
prawdaż' lub 'czyż nie'.

Peira tokabitamu bougiua, kedó! Yeigu gera (Sc246)
'Bo on jest dobrym cieślą, czyż nie? Ja nie jestem'

Bu ku paresi gu, kedó? (Sc250)
'Pomożesz mi, nie?'

W przekładzie biblijnym morfemy ke i kadai192 sygnalizują retoryczny cha
rakter pytania: Ka, komwaidodasi tamadasi taitala wala ke? E kalamwaleta wala 
Yaubada eibubulaidasi komwaidodasi, kadai? (Mal2.10) 'Czyż nie mamy wszyscy 
jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg?', Ka, Yaubada bogwa eivigaki 
kasitaiyu wala makwala woula kwaitala dęli baloma taitala, kadai? (Mal2.15) 'Czyż 
ów «jeden» nie dał przykładu, ten, którego ducha wyście spadkobiercami?'.

Trobriandczycy stosują również krótkie pytania, których sens można 
poznać jedynie przy znajomości kontekstu sytuacyjnego, np. Mitaga yegu?! 
(150) (dosł. 'Ale ja?') 'A ja? A co ze mną?'. 192

192 Jeden z tłumaczy Pisma Świętego po otrzymaniu słownika kiriwirfsko-polskiego napisał: bogwa 
bauigikoni basau biga Poland, kadai? 'Czyż nie po winieniem się )uż zająć nauką języka polskiego?'.



2.4.5. Zdanie zaprzeczone

Negacji służy partykuła gala. Znacznie mniejszy zakres stosowania mają 
formy ge- i taga.

Gala kam yagila, kam yagila Dabiva'i;
gala kam kariked, kam karikeda Kadinaka;
gala kam koya, kam koya Kuyaluya;
gala kam kivabrva'u, kam kiuabiva’u Silawotu;
gala kam kovasasa, kam kovasasa Kalubaku;
gala kam milaveta, kam milaveta Kaulokoki (L316)
To nie jest pomyślny dla ciebie wiatr, twój wiatr wieje od północnego zachodu;
to nie jest twoja cieśnina morska, twoją cieśniną morską jest Kadinaka;
to nie jest twoja góra, twoją górą jest Kuyaluya;
to nie jest twój przylądek, twoim przylądkiem jest Silawotu;
to nie jest twój kanał, twoim kanałem jest Kalubaku,
to nie jest twoja odnoga morska, twoją odnogą morską jest Kaulokoki'

Parajęzykowym sygnałem zaprzeczenia jest skrzywienie warg i otwieranie 
dłoni. Natomiast podnoszenie brwi to oznaka afirmacji (Fellows 1901; 8).

Za pomocą gala193 tworzy się kiriwińskie zaimki przeczące gala avayla 
'nikt'193 194, gala taytala (S166, L198) "nikt' (etymologicznie: 'ani jeden'), np. gala 
taitala yokomi ikałupoiyaigu, 'Am bukula?' (Ynl6.5) 'nikt z was nie pyta mnie: 
Dokąd idziesz?', gala tayła igiburuwa (K) 'nikt nie jest rozgniewany', gala tayta 
(K) 'nikt' (etymologicznie: 'ani jeden'), gala avaka (L225) 'nic', e gala inikoli avaka 
(lTm6.4) 'i niczego nie pojmuje', gala sitana (S472) 'nic' (etymologicznie: 'ani 
trochę'), gala avayla bi-gisay-gu (L204) 'żeby mnie nikt nie ujrzał', gala sitana 
i-kamkwam-si (S472) 'nic nie jedzą', l-vagi sene bwoyne wala Kitava: gala sita' yayana, 
kuvi kava-kay-viyaka o valu, ola odila, o raybwaga bwoyne; kuvi kaba-la wala (L200) 
'Zrobił dla Kitavy wiele dobrego: ani śladu goryczy (w ziemiopłodach), yarn 
posadzony wokół wioski bardzo duży, także w buszu i na grani koralowej 
wszystko bardzo dorodne; prawdziwa ojczyzna olbrzymiego yamu'. Kiriwiń
skie zdanie gala avaka biboda można oddać w języku polskim 'to jest nieprze
tłumaczalne (nie ma odpowiedników)' ('nic nie odpowiadałoby, nic nie mo
głoby odpowiadać').

W kiriwinie obowiązuje zasada pojedynczej negacji: Gala kwaitala tuta tagi- 
saisi makawala (Mk2.12) 'Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego'. 
Wyrażenie gala kwaitala tuta odpowiada polskiemu 'nigdy', a w tłumaczeniu 
interlinamym -  'ani jeden raz'. Por. Gala avai tuta kalagaisa kaina isisu matauwena 
Baloma Bomala (VA19.2) 'Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty'.

Sporadycznie wyłącznie w tekstach magicznych występuje morfem ge- 
w znaczeniu 'nie' (por. gera 'nie' w dialekcie kitava): ge-tama-m (L320) nie twój 
ojciec (por. tama-m (S436) 'twój ojciec'), ge'-ina-m (L320) 'nie twoja matka' (por. 
ina-m 'twoja matka').

193 W dialekcie kitava stosuje się gera, np. Gera ku nukoli (Sc249) 'Nie wiesz'.
194 W dialekcie kitava: Gera aveira i nukivai gu (Sc243) 'Nikt mi nie powiedział'.



Wzmocnieniu negacji służy wala, np. gala wala (S160) 'wcale nie; właśnie 
że nie'195. Gala tuvayle tłumaczy się 'żaden inny': gala tuwayle si koni wa bagula 
(G77, L147) 'żadne inne zadanie (nie wiąże się) z nimi w ogrodzie; nie pełnią 
żadnej innej funkcji w ogrodzie'. Niekiedy w jednym zdaniu gala może wystą
pić kilkakrotnie: Gala, gala kagu; gala łaytala i-bagula (L198) 'Nie, ja nie dostaję 
pożywienia yamowego; nikt nie uprawia dla mnie ogrodów'.

Przykładem negacji pośredniej jest ayseki wala (G468) 'nie wiem'. Samą 
formę ayseki traktuje się jako wykrzyknik 'kto wie' (w sensie 'nikt nie wie'). 
Aiseki - kaina! (R123, 127) 'Wątpliwe!'. Aisekila (R251) 'Nie wiem'. W ostatnim 
przykładzie występuje sufiks emfatyczny -la. Por. -sęki (L225, B, T3, T4) 'nie 
wiedzieć', 'być ignorantem', iseki 'nie wie', ayseki 'nie wiem'. Na Kita wie stosuje 
się samo seiki: Seiki! Tomoła avaka si nanamsa (Sc266) 'Who knows! who knows 
other people's ideas!' ('Któż wie! Kto zna myśli innych ludzi'), Oo! Seiki! Gera 
a nukoli (Sc237) 'Who knows! I really don't know' ('O! Któż wie! Naprawdę nie 
wiem'). Jako słownikowe znaczenie słowa seiki (Sc375) w dialekcie nowau po
daje się maybe 'być może'.

W zdaniach zaprzeczonych, które wyrażają zakaz, stosuje się morfem taga 
'nie', np. Taga kukwatumata (Md5.21) 'Nie zabijaj', Taga kukwailasi (Md5.27) 'Nie 
cudzołóż', Taga kukwamogaisi availa, e Yaubada gala bikamogaimi. (Md7.1) 'Nie 
sądźcie, abyście nie byli sądzeni'.

2.4.6. Hipotaksa

Kiriwińskie zdanie podrzędnie złożone składa się z co najmniej dwu czę
ści: nadrzędnej i podrzędnej, połączonych spójnikowo lub (o wiele częściej niż 
w polskim) bezspójnikowo196. Wskaźnikami zespolenia mogą być również inne 
morfemy lub wyrazy, np. zaimki.

Pierwsza próba opisu kiriwińskich zdań podrzędnie złożonych dotyczy 
wyłącznie składni języka mówionego (Senft 1986: 117-123) mieszkańców wio
ski Tauwema. Niemiecki badacz wyróżnia zdania czasowe (temporal clauses), 
okolicznikowe miejsca (adverbial clauses denoting place), przyczynowe (causal 
clauses), względne (relative clauses), podmiotowe i dopełnieniowe (subject and 
object clauses). Zdania przyczynowe dzieli na przyczynowe właściwe (causal 
clauses proper), warunkowe (conditional clauses), przyzwalające (concessive clau
ses), następcze (consecutive clauses) i celowe (purpose clauses).

Rozwój badań nad składnią języka kiriwińskiego wymaga rozszerzenia 
korpusu tekstów o inne dialekty. Istotne jest również rozpoczęcie badań nad 
budową zdań złożonych w pisanym języku literackim dzięki objęciu analizą

1,5 O różnicach dialektalnych dotyczących intensyfikowania negacji zob. rozdz. 1.2.2.
m Warto tu przypomnieć słowa Tadeusza Milewskiego ([1954] 1993: 142): „Kategoria zdań 

złożonych funkcjonująca w językach indoeuropejskich nie jest kategorią ogólnojęzykową. W in
nych typach języków znaczeniowo odpowiadają jej odmienne twory. Języki rodzime Ameryki (...) 
podzielić można ze względu na postać odpowiedników naszych zdań złożonych na trzy grupy, 
a mianowicie na języki kompozycyjne, spójnikowe i na dialekty o orzeczeniach zależnych".



Buki Pilabumaboma, trobriandzkiego przekładu Pisma Świętego i praktycznie 
pierwszej książki napisanej w całości po kiriwińsku.

2.4.6.1. Podrzędne zdanie podmiotowe

W kiriwinie zawiera ono najczęściej zaimek availa 'kto' lub avaka 'co', któ
ry odpowiada podmiotowi w zdaniu nadrzędnym.

Avaka bikatubukoli, igau biyoumatila (Mk4.22)
Avaka b-i-katubukoli, igau bi-you-matila
Co będzie_ukryte, później będzie_dane_oku
'Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw'

Availa ilagi, ibodi biligimlili197 (Mk4.23)
kto słyszy, niech słucha
'Kto ma uszy do słuchania, niech słucha'

Paila availa gala ipakaidasi, ipilasaidasi (Mk9.40)
albowiem kto nie odmawia_nam, pomaga_nam 
'Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami'

W zdaniu podrzędnym może występować również avai tau 'kto', a w nad
rzędnym -  matauna 'ten'.

Avaitau bivaipaki la kivava e bivaivau nayuwela, matauna bogioa eikailasi1 9 8  (MklO.ll) 
'Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej'

2.4.Ó.2. Podrzędne zdanie dopełnieniowe

Łączy się ono ze zdaniem nadrzędnym bezspójnikowo, np. Ta-nukwali, 
bi-tagwalay-da senela (S281) 'Wiemy, (że) ona naprawdę bardzo nas kocha', ku- 
nikoli ayebwailim (Yn21.17) 'wiesz, że Cię kocham', igise, boge ikarigeyavisi (S466) 
'widzi, że są już martwi'. W polskich odpowiednikach występuje spójnik że, 
który logicy uznają za funktor intensjonalny, w przeciwieństwie do funktorów 
ekstensjonalnych: i, lub, jeżeli (Kotarbiński 1962). Podrzędne zdania dopełnie
niowe ze spójnikiem że otwierane przez leksemy typu wiedzieć zalicza się do 
zdań intensjonalnych (Polański 1967).

W kiriwinie zdania intensjonalne mogą się zaczynać od zaimków, np. ava
ka 'co', ambaisa (lub ambeya w narzeczu wsi Tauwema) 'gdzie, dokąd', ammaka- 
wala 'jak'. 197 198

197 Por. Availa bilagaimi bilagaigu, e availa bipakaimi bipakaigu, e availa bipakaigu bipaiki matauna 
iwitalaigu (LklO.16) 'Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi, lecz kto Mną 
gardzi, gardzi tym, który Mnie posłał'.

198 W tłumaczeniu interlineamym:
Avaitau bivaipaki la kwava e bimivau nayuwela, matauna bogwa eikailasi
Kto zrezygnuje ze swej żony i poślubi drugą, ten już cudzołożył



Ki, kuhvateta avaka kukukivalau? (VA8.30)
'Czy rozumiesz, co czytasz?' (Dz8.30)

Mitaga bogwa lanikoli vavagi komwaidona paila youku. Artikoli avaka bukuvagi deli am- 
baisa bukula. Deli bogiua lanikoli ammakawala m gibuluwa baisa yeigu199 (2Gwel9.27) 
'Lecz Ja wiem, kiedy wstajesz [i kiedy] spoczywasz, kiedy wychodzisz i kiedy 
powracasz, «i jak cię ponosi złość przeciw Mnie»'

Gala anukivali ambeya esisu (N95)
'Nie wiem, gdzie on mieszka'

Kasi kokola sainela, mapaila gala inikoli avaka bikaibigi (Mk9.6)
ich strach bardzo, więc nie wiedział co ma_powiedzieć
'Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni'

Baisa tuta kanikolaisi kidamwa kuhvateta vavagi komwaidona, e gala ibodaim availa bika- 
tupoiyaim (Ynl6.30)
'Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby cię kto pytał'

Ve! Kulukioaigu avai tau tamam (Vit 24.23)
ve! ku-lukioai-gu avai tau tama-m 

ty-powiedz-mi kto człowiek ojciec-twój 
'Czyją jesteś córką, powiedzże mi' (Rdz24.23)

2.4.6.3. Podrzędne zdanie okolicznikowe warunku

Zdania warunkowe tworzy się za pomocą spójnika kidama.

Kidama gala ta-gabu yovesi o pivaypxvaya, bogivo i-ula, gala i-simasimla (L135)
'Jeśli nie palilibyśmy liści na ziemi, stałaby się ona jałowa i nieurodzajna'

Kidama ta-mom-si bayse sopi, boge ta-kasouso'u (S473)
'Jeśli napijemy się tej wody, to już posiwiejemy'

Kidama tuvayle bi-vata'i-la, bi-tokay tuvayle kayasa (L188)
'A jeśli wybuchłaby jeszcze jedna kłótnia, urządzono by jeszcze jedne kayasa'

Kidama bikola yena, gala bikamsi (S468)
'Gdyby złowił rybę, nie mogliby jej jeść (ze względu na tabu)'

Kidama kadumwaleta, taliku yavida, biliku dabela tamasisi (S282)
'Gdy jesteśmy sami, rozwiązujemy nasz liść łonowy, ona rozwiązuje swoją spód
nicę: śpimy'

Kidama ta-sapwo taytu, i-vagi goiua-na; oluvi i-kabina'i (L143)
'Kiedy sadzimy taytu, (bulwa-sadzeniak) zamienia się w martwą bulwę, podczas 
gdy (równocześnie) rośnie (w nową roślinę)'

199 W tłumaczeniu interlineamym kiriwińsko-polskim: 'Lecz już wiem rzeczy wszystkie o to
bie. Wiem, co zrobisz i gdzie pójdziesz. I wiem, jak się złościsz na mnie'.



Tokunabogwo, kidama, i-sakay-se kala mata, boge i-giburuwa-si mina-Wakayse, boge 
i-tokaye kabilia2 0 0  (L194)
'W dawnych czasach, ilekroć dano by nadmierną zapłatę, ludzie z Wakayse byliby 
zaraz rozgniewani i wynikłaby z tego wojna'

W podrzędnym zdaniu okolicznikowym warunku może występować 
spójnik kayne (który w zdaniach współrzędnie złożonych pełni funkcję pol
skiego 'lub', 'czy', albo'), np. kayne gala bi-bulatay-se, gala bi-may-se bulukwa 
(LI77) 'Jeśli nikt nie rzuci uroku na ogród, dzikie świnie nie nadejdą'.

Możliwe jest również opuszczenie spójnika: sitana ta-yuvi kove, gala bi-kata, 
munumunu pela (L88) 'gdy staramy się rozpalić ognisko, a ono nie bucha pło
mieniem, dzieje się tak, ponieważ są to zielska'.

2.4.Ó.4. Podrzędne zdanie okolicznikowe przyczyny

Najczęstszym spójnikiem w zdaniach przyczynowych jest pela (paila 
w dialekcie kavataria i pera w kitava), np. kuvi ba-sakay-mi taytu, usi, uń; m'tage 
pela ku-yogagay-gu-si, luya ba-sakay-mi (L202) 'miałem dać wam yarn, taytu, 
banany, taro, lecz ponieważ postąpiliście ze mną źle, dam wam orzechy koko
sowe'. Spójnik ten może także pełnić funkcję polskiego 'skoro'.

Peira i nukiual gu tosopasopa, yeigu gera ba livala! (SC254)
skoro powiedział mi kłamco, ja nie będę mówił
'Skoro powiedział mi, że jestem kłamcą, nic więcej nie powiem'

Morfemy pela/lpaila czy u'ula200 201//uula, każde z osobna, oznaczają już po
wód lub przyczynę: Baisa uula gala magigu (R249) 'To dlatego nie chcę', Ma-tau- 
si-na i-vat a'i-si pela kiliketa (L188) 'Oni kłócili się z powodu krykieta', Paila uula 
kaula (R245) 'Z powodu żywności'. Jednak charakterystyczne dla kiriwiny jest 
ich współwystępowanie w postaci: pela u'ula czy paila uula. Por. pela u'ula vata'i 
(L187, 190) 'gdyż przyczyna tkwi w kłótni', Kaina baisa tuta bogwa lavigakaigu 
kami tilaula, paila uula akamokwita wala baisa yokomi, ke? (G14.16) 'Czy dlatego 
stałem się waszym wrogiem, że mówiłem wam prawdę?'.

2.4.Ó.5. Podrzędne zdanie okolicznikowe czasu

Wyróżnia się podrzędne zdanie okolicznikowe czasowe współczesne, 
uprzednie i następcze.

200 Tokunabogwo, kidama, i-sakay-se kala mata, boge i-giburuwa-si mina-Wakayse, boge 
Dawno_temu, ilekroć, dają jego zapłatę, już gniewają_się ludzie_z_VVakayse, już

i-tokaye kabilia 
powstaje wojna

201 Uula jest typowe dla dialektu kilivila.



Siva-tala ku-sisu, gala kayasa, pela gala vata'i. Lagayla tuta, pela u'ula vata'i202 (L187) 
'Gdy przebywałeś tu poprzednio, nie było kayasa203 204, gdyż nie było kłótni. Teraz są 
kayasa, gdyż w kłótni ich przyczyna'

Kidama ta-sapwo taytu, i-vagi goiua-na; oluvi i-kabina'i2 0 4  (L143)
'Kiedy sadzimy taytu, (bulwa-sadzeniak) zamienia się w martwą bulwę, podczas 
gdy (równocześnie) rośnie (w nową roślinę)'

Kudoki latum yagala Nani lebu Nani youli. Paila giuadi magudina igau gala binikoli paila 
bikavitagi 'Inagu' kaina 'Tamagu', e tuta matutona komwaidona veiguwala Damasiko, 
deli avaka guguwala Sameria, matauna guyoula Asiria biyouli bilau205 206 207 208 (Ais8.3—4)
'Nazwij go imieniem Maher-Szalal-Chasz-Baz, bo zanim chłopiec nauczy się wy
mawiać tata i mama, zaniosą bogactwa Damaszku i łupy z Samarii przed króla 
asyryjskiego'

Podrzędne zdanie okolicznikowe czasu mogą łączyć ze zdaniem głównym 
takie wskaźniki zespolenia, jak np. w narzeczu tauwema avetuta (znaczenie ety
mologiczne: 'który czas', 'kiedy', por. ave < avai 'który', tuta 'czas') czy nasigavila.

Tomwaya gala enukiuali avetuta makena waga bitna bikota2 0 6  (NI 15)
'Wódz nie wie, kiedy czółno przybędzie'

Nasigavila dimdim bikotasi o davalusi bivagisi pikisi tutatuta2 0 7  (NI 18)
'Gdy biali przybywają do wioski, zawsze robią zdjęcia'

Ta-sayli ya-mwaydona iga' i-susina, ta-gise boge i-viyaka: Ku-woki nuya, ku-maye 
ta-kalilavay-se -  ku-na, ku-vala koda nuya-si2 0 8  (LI 10)
'My pozostawiamy cały orzech kokosowy, dopóki nie dojrzeje, a gdy widzimy, że 
jest on już duży, mówimy naszej małżonce'

Eiyam Sunday ilokaiasi wa laka tutala iyuwoula kalasia209 (Mkl6.2)
'Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce 
wzeszło'

202 Siva-tala ku-sisu, gala kayasa, pela gala vata'i. Lagayla tuta, pela u'ula vata'i 
raz_jeden siedzisz, nie kayasa, gdyż nie kłótnia. Dzisiaj czas, gdyż przyczyna kłótnia

203 Kayasa to przedsięwzięcie kontraktowe.
204 Kidama ta-sapwo taytu, i-vagi gaioa-na; oluvi i-kabina'i

Przypuśćmy sadzimy taytu, robi się martwa_bulwa_jego; później rośnie
205 Kudoki latum yaga-la Nani lebu Nani youli. Paila gwadi magudina

Nazywasz dzieckoJwe imieniem Jego. Szybko_chwyt_szybko_bierz. Bo chłopiec ten
igau gala binikoli paila bikavitagi 'Ina-gu' kaina 'Tama-gu', e tuta matutona komwaidona
później nie nauczy się gdyż powie Mamo_moja czy Ojcze_mój, i czas ten wszystkie
veiguwa-la Damasiko, deli avaka guguwa-la Sameria, matauna guyoula Asiria biyouli bilau 
bogactwa Jego Damaszek, i co rzeczy Jego Samaria, ten wódz Jego Asyria weźmie przyniesie

206 Tomwaya gala e-nukwali ave-tuta ma-ke-na waga bima bikota
Wódz nie wie kiedy to czółno przyjdzie zakotwiczy

207 Nasigavila dimdim bikotasi o da-valu-si bivagisi pikisi tutatuta
Gdy biali przybędą do naszej_wioski zrobią zdjęcia zawsze

208 Ta-sayli ya-mwaydona iga' i-susina, ta-gise boge i-viyaka: „Ku-wo-ki nuya,
Kładziemy Kl_cały później kiełkuje, widzimy już jest_duży: Zbliżasz_się_tam kokos, 
ku-maye ta-kalilavay-se - ku-na, ku-vala koda nuya-si
przynosisz sadzimy -  idziesz, sadzisz nasz kokos

209 Eiyam Sunday i-lo-kaia-si wa laka tutala i-yuwoula kalasia
Wczesnym_rankiem niedziela przyszły do grobu czasjego wschodzi słońce



E yam makioaina GuyauYaubada iwaiya sopi wawaya, e oluvi 
i dzień ten Pan Bóg uderzył wodę w rzece, a następnie 
kwailima kiuaiyu yam bogiua leiwokuva (Sun7.25) 
pięć dwa dni już się skończyły'
'Upłynęło siedem dni od chwili, gdy Pan uderzył Nil'

Przykładem zdania wielokrotnie złożonego jest cytat biblijny: Avai tuta 
aluluwaimi anokagutoki baisa ulo Yaubaba paila yokomi, e avai tuta anigada baisa 
Yaubada paila komwaidomi anigada goli deli ulo mwasawa. E uula goli yokomi oku- 
pilasaigusi paila la wotetila Bulogala Bwaina metoya okala vitouula e lagaila (Pil .3-5) 
'Dziękuję bogu mojemu, ilekroć was wspominam -  zawsze w każdej modli
twie, zanosząc ją z radością za was wszystkich -  z powodu waszego udziału 
w [szerzeniu] Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej'. W tłuma
czeniu interlinamym ma ono następującą postać:

Avai tuta a-luluwai-mi a-no-kagutoki baisa ulo Yaubaba
gdy wspominam_was dziękuję KIERUNEK mojemu Bogowi 
paila yokomi, e avai tuta a-nigada goli dęli ulo mwasawa 
za was i gdy modlę się EMFAZA z moją radością 
E uula goli yokomi o-kupilasai-gu-si paila la wotetila
a powód EMFAZA wy w_pomagacie_mi dla jej służenia 
Bulogala Bwaina metoya okala vitouula e lagaila 
nowiny dobrej z w_jej początku i dzisiaj

Lagaila goli, tutala ikikalawasi Mosese la Karaiwaga (2Kr3.15)
'I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza'

Iga'u bi-ma lu-gu-ta, i-gis bivayma boge i-kaseivo (L199)
'Później przyjdzie moja siostra i ujrzy mój obficie napełniony spichrz'

W kiriwińskich podrzędnych zdaniach czasowych funkcję spójnika może 
spełniać igaugwa (R172).

Mapaila kululuwaisi kami Tobubuli orni tuta igau tubavau, igaugwa gala bikaloubusi 
yam deli taitu mahuaisina bivigaki kala wekai uwomi, e bukulivalasi kawami, "Wooi! 
Bogiva iwekai woivogu" 2 1 0  (Togl2.1)
'Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą 
dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz: Nie mam w nich upodobania'211.

210 Mapaila ku-luluwai-si kami To-bubuli o-mi tuta igau tubovau, igaugwa gala 
Zatem pomnijcie naszego stwórcę w_waszym czasie młodym innym_razem nie

bi-kaloubu-si yam dęli taitu mdkwaisina bivigaki kala wekai uwo-mi, e bu-ku-livala-si kawa-mi,
nadejdą dni i lata te zrobią jego? ciała_wasze i powiecie słowa_wasze,
Wooi! Bogiua i-wekai wowo-gu 
Och! Już ? ciało_moje

211 Por. wersję z The Neiv English Bible: Remember your Creator in the days of your youth, before 
the time of trouble comes and the years draw near when you will say, 7 see no purpose in them'.



Polskiemu spójnikowi zanim odpowiada w kiriwinie najczęściej igau gala, 
por. Igau gala bisola rekorekwa bukusivatolu bukuyakalaigu212 213 214 (Md26.75) "Zanim 
kogut zapieje, trzy razy się Mnie zaprzesz", E igau gala biviloubusi, ikeiwalaisi 
mwada bikatumataisi matauna213 (Vit37.18) "i zanim się do nich zbliżył, postano
wili podstępnie go zgładzić".

2.4.6.6. Podrzędne zdanie okolicznikowe miejsca

Zawierają one ambaisa jako wskaźnik zespolenia ze zdaniem nadrzędnym.

Bakaimilavau ogu bwala ambaisa lasunapulama2 1 4  (Mdl2.44)
'Wrócę do domu swego, skąd wyszedłem'

Baisa waya Yoridani, ambaisa Yoni ebapiłaisi215 * 
'To jest rzeka Jordan, gdzie Jan udzielał chrztu"

Ambaisa bukula, yeigu bała, e ambaisa bukusisu yeigu basisu2 1 6  (Rutl.16)
'Gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam'

Ambaisa bukuhualiga, baisa bakaliga e baisa wala bibakioaigusi217 218 (Rutl.17)
'Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i będę pogrzebana'

2.4.6.7. Podrzędne zdanie okolicznikowe celu

Odpowiednikiem "żeby nie' jest morfem tage i następująca po nim forma 
czasownika z prefiksem b-.

Kidama sene bipeulo yagila, gala tavagi megwa -  tage biyuvisa'u2 1 8  (S472,473)
'jeśli byłby bardzo mocny wiatr, nie uprawialibyśmy magii -  żeby jej nie zdmuchał'

kunę, tage babugiuaym219 (T2)
'chodź tu, żebym cię nie zaczarował'

212 Igau gala bisola rekorekwa bu-ku-siva-tolu bu-ku-yakalai-gu
Zanim zapieje kogut ty-razy-trzy zaprzesz się mnie

213 E igau gala biviloubusi, ikeiwalaisi mwada bikatumataisi matauna 
I zanim przyszedł, postanowili że zabiją go

214 Ba-kaimilavau o-gu bwala ambaisa la-sunapulama 
Wrócę do_swego domu, skąd wyszedłem

215 Napis na zdjęciu umieszczonym między s. 38 a 39 w Buki Pilabumaboma.
214 Ambaisa bu-ku-la, yeigu ba-la, e ambaisa bu-ku-sisu yeigu ba-sisu

Gdzie pójdziesz, ja pójdę, i gdzie będziesz ja będę
217Ambaisa bu-ku-kwaliga, baisa ba-kaliga e baisa wala bi-bakwai-gu-si

Gdzie umrzesz, tam ja_umrę i tam właśnie pochowają_mnie
218 Kidama sene bipeulo yagila, gala ta-vagi megwa - tage bi-yuvisa'u

Jeśli bardzo byłby_mocny wiatr, nie robimy magii -  żeby_nie by_on_zdmuchał'
219 kunę, tage ba-bugway-m 
chodź_tu, że_nie bym-zaczarował_cię'



W funkcji polskiego 'żeby7 może występować w języku kiriwina kidamwa.

Ila o laodina kidamwa bitaii kaivatam220 (149)
'Poszedł do lasu, żeby wydąć pale dla yamu'

Kiriwińskie zdanie podrzędne celowe może się zaczynać od mwada.

E tuła matutona matauna latula yagala Gidioni ikium itututu mimilisi witi dumoulela 
waini kabopolela, mwada mim Midiani gala bigisaisi matauna220 221 222 223(Tok6.ll)
'Gedeon, syn jego, młódł na klepisku zboże, aby je ukryć przed Madianitami'

W niektórych kontekstach mwada tłumaczy się 'żeby tylko', np. Mwada ka- 
itala dawaga722 (149) 'Żebyśmy tylko mieli czółno'. Wypowiedź ta presuponuje, 
że mówiący nie mają czółna. To jest raczej zdanie warunkowe.

2.4.Ó.8. Podrzędne zdanie okolicznikowe stopnia i miary

Łączy się ze zdaniem nadrzędnym za pomocą makawala 'jak'

Makawala minana dia saina kala daka magila bimom wa sakala e yeigu goli makawala, 
iiyovi nanogu paila youku223 (Sam41.1)
'Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!'

Bukuyebumili som rmkawala kuyebioailim (Rml3.9) 
bu-ku-yebiuaili so-m. makiuala ku-yebiuaili-m
miłuj towarzysza-swego jak miłujesz-siebie
'Miłuj bliźniego swego jak siebie samego'

Bukuligaiwa ma mitugagasi, makawala yakamaisi kaligaiwaisi si 
przebacz nasze winy, jak my przebaczamy ich 
'I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym'

mitugaga matausina imitugagaimasi (Md6.12) 
winy tych, którzy zawinili_nam 
'którzy przeciw nam zawinili' (Mt 6,12)

220 l-la o laodina kidamwa bi-taii kaivatam
Idzie do lasu żeby wytnie pale_dla_ yamu

221 E tuta matutona matauna latu-la yaga-la Gidioni i-kium i-tututu
I czasem tym on syn_jego imię_jego Gideon robi_w_sekrecie uderza 
mimilisi luiti o-lumoule-la waini kabopole la, mwada mina Midiani gala bigisaisi matauna 
trochę zboża na_środku zboże klepiskojego, żeby ludzie Madiani nie zobaczyli go

222 Mwada kai-tala da-waga
żeby c/y.-jedno nasze_czółno

223 Makawala minana dia saina kala daka magi-la bimom wa sakala
Jak ta łania bardzo jej pragnienie życzenie Jej napije_się w strumieniu, Ciebie, Boże!' 
e yeigu goli makawala, i-iyaui nano-gu paila youku
i ja także tak, leci dusza_moja do ciebie



2.4.Ó.9. Podrzędne zdanie okolicznikowe przyzwolenia

Zawiera spójniki miłaga i taga, które właściwie prymamie służą zdaniom 
współrzędnie złożonym przeciwstawnym, np. Gala akakola taga apeki amitini 
kosi (N120) 'Nie boję się, ale (choć, mimo że) nie chcę spotkać ducha'.

E minana yam yam goli imnabi matauna, mitaga bitagwala gala goli 
i ona codziennie emf. kusi(ł)a go, lecz zgodził się nie emf. wcale
bimisii minana (Vit 39.10) 
żeby_spać ona
'Kusiła go codziennie, a mimo to nie zgodził się spać przy niej'224 225

Gala akokola taga apeki amitini kosi (N120)
Nie boję się, choć nie chcę spotkać ducha

W kiriwinie spójnikiem podrzędnego zdania okolicznikowego może być 
również kalubikoya (R65, 310), por. ang. in the event that.

Kalubikoya matauna Yaubada Latula, matauna ikaketa ammakawala bikabikaula metoya 
okala mmayuyu2 2 5  (Ib5.8)
'A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał'

Baisa uula bakatululuwaiyaimi tuta komwaidona paila vavagi makiuaisina. Kalubikoya 
goli bogwa kunikolaisi makiuaisina e bogiva kutotusi peula olopola bigala mokiuita avaka 
lokugaisi226 227 (2Ptl.l2)
'Oto dlaczego będę zawsze wam przypominał o tym, choć tego świadomi jesteście 
i umocnieni w obecnej [wśród was] prawdzie'

Bogiua tanikolaisi tuta oluvi ininavila magila mwada tamala bibigibwaili. Kalubikoya goli 
dęli mitilagila inainevi, mitaga gala gagabila avai keda bibani kidamwa bikatumapu avaka 
bogiua leivagi2 2 7  (Ibl2.17)
'A wiecie, że później, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, 
nie znalazł bowiem miejsca na nawrócenie, choć go szukał ze łzami'

224 W polskim przekładzie biblijnym: 'I mimo że go namawiała codziennie, nie usłuchał jej 
i nie chciał położyć się przy niej, aby z nią żyć' (Rdz39.10).

225 Kalubikoya matauna Yaubada Latula, matauna i-kaketa ammakawala bi-kabikaula metoya o-kala
Choć on Bóg Syn_jego on wie jak odpowie z w-jego

mmayuyu.
bólu.

226 Baisa uula ba-katululuwaiyai-mi tuta komwaidona paila vavagi ma-kwai-si-na. Kalubikoya
Oto powód będę przypominał_wam czas cały o rzeczach tych. Choć

goli bogwa ku-nikolai-si makiuaisina e bogwa ku-totu-si peula o-lopda biga-la mokwita avaka lo-ku-gaisi 
także już wiecie te (rzeczy) i już stoicie mocno w_środku mowyjej prawda co widzieliście

227 Bogiua ta-nikolai-si tuta oluvi i-nina-vila magi-la mwada tama-la bi-bigi-bwaili
Już wiemy, czas później, pamięta chęć-jego żeby ojciec_jego pobłogosławił

Kalubikoya goli deli miti-lagila i-nainevi, mitaga gala gagabila avai keda bibani kidamwa bi-katu- mapu 
Choć także ze łzami szuka, ale nie może jaką drogą znajdzie jeśli zmieni
avaka bogiua lei-vagi 
co już zrobił



W ostatnim zdaniu kiriwińskim na uwagę zasługuje dystrybucja form cza
sownikowych zaczynających się od prefiksu b-\ bibigwailim, bibani, bikatumapu. 
Forma bibigwailim warunkowana jest obecnością mwada 7ż e b y bibani wiąże się 
z gala gagabila 'nie może7, bikatumapu występuje po kidamwa "jeśli7.

Innym spójnikiem jest ilagoli (R65, 308). Oddaje się go np. angielskim 
however czy polskim aczkolwiek.

Mitaga yakidasi todubumi bogiva bitasuvisivi ola kabovaiwasi Yaubada. Makawala goli 
leilivala, „Lalivala ulo biga katotila metoya ogu ninamwau, kawagu, 'Gala kiuaitala tuta 
bisuvisi ogu kioabovaiwasi'". Paila Yaubada ikaibiga makawala ilagoli bogioa ivigimku- 
lovi la paisewa metoya tuta makioaina ibubuli valu watanawa13* (Ib4.3)
'Wchodzimy istotnie do odpoczynku my, którzy uwierzyliśmy, jak to powiedział: 
„Toteż przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do mego odpoczynku", aczkol
wiek dzieła były dokonane od stworzenia świata

Ilagoli ma również znaczenie 'choćby (nawet)7, por. Ilagoli komwaidosi bika- 
pusisi paila uula youku, yeigula gala kwaitala tuta bakapusi228 229 (Md26.33) 'Choćby 
wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię', Ilagoli bakaliga goli dęli youku, 
yeigu gala bayakalaim, gala230 231 (Md26.35) 'Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie 
wyprę się Ciebie'.

Gdy sens przyzwolenia jest bardzo słaby (w oryginale greckim występuje 
wtedy pev) język kiriwiński dysponuje odmiennymi środkami i korzysta 
z nich.

Paila yeigu Latula Tomota bakaliga makawala goli agu naga. Mitaga wo! matauna bisa- 
kali Latula Tomota2 3 1  (Lk22.22)
'Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi według tego, jak jest postanowione, lecz 
biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany'

228 Mitaga yakidasi to-dubumi bogioa bi-ta-suvisivi o-la kabovaiwasi Yaubada. Makawala goli leilivala,
Istotnie my wierzący już wejdziemy do jego odpoczynku Bóg. Tak też powiedział

„Lalivala ulo biga katotila metoya o-gu ninamwau, kawa-gu, 'Gala kwaitala tuta
„Powiedziałem moje słowo przyrzeczone z w-mojej myśli_ciężkiej słowa-moje 'Nie jeden czas 
bi-suvisi o-gu kwabovaiwasi"'. Paila Yaubada ikaibiga makawala ilagoli bogwa i-vigimkulovi la
wejdzie do_mojego odpoczynku"/ Albowiem Bóg mówi tak jednak już skończona jego 
paisewa metoya tuta ma-kwai-na ibubuli valu watanawa (Ib4.3) 
praca z czas ten tworzy świat ziemia

229 Ilagoli komwaidosi bikapusisi paila uula youku, yeigu-la gala kwai-tala tuta ba-kapusi 
Choćby nawet wszyscy opadli z powodu ciebie, ja _emf. ani cl. jeden czas opadnę

230 Ilagoli bakaliga goli dęli youku, yeigu gala ba-yakalai-m, gala 
Choćbym miał umrzeć właśnie z tobą, ja nie wyprę się ciebie, nie

231 Paila yeigu Latu-la Tomota bakaliga makawala goli agu naga. Mitaga wo! matauna bisakali
Bo ja syn jego człowiek umrę jak też mój wybór. Ale biada temu wyłączy 

Latu-la Tomota 
syna jego człowiek



2.4.6.10. Podrzędne zdanie okolicznikowe skutkowe

W języku kiriwińskim w zdaniach złożonych, składających się z dwu czę
ści, z których druga oznacza skutek zdarzenia oznaczanego przez część pierw
szą, występuje spójnik e o zastosowaniu parataktycznym, a nie hipotaktycz- 
nym. Zjawisko to można również zaobserwować w polszczyźnie, gdy i wystę
puje w funkcji tak że. Por. kirwiński przekład biblijny z polskim: bidubadu kwa- 
buya isisuaisi Isireli ola tuta Ilaitia, waigigi kala tuta kala kaduwonaku kwaitolu taitu 
nalima natana tubukona, ę molusaula ivilobusi ovalu kotnwaidona232 (Lk4.25) 'wiele 
wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte 
przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju'.

W kiriwinie stosuje się również inny spójnik, jest nim mapaila (R69, 319), 
por. E kwaiyu taitu iuvagi makawala, mapaila komwaidosi tolesi mapilana Esia, mina 
Yudia dęli matausina gala mina Yudia, ilagaisi la biga Guyau233 (VA19.10) 'Trwało 
to dwa lata, tak że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, usłyszeli słowo 
Pańskie'.

2.4.6.11. Podrzędne zdanie przydawkowe

W języku kiriwińskim funkcję zaimka względnego pełni powtórzenie 
elementu, do którego się on odnosi.

Bi-yousi kuriga ma-tau-na i-sisu oluwalela (P69)
on-bierze wiosło, ten-człowiek on-siedzi w środku
Ten człowiek, który siedzi w środku, bierze wiosło'

Boge bi-ma bunukioa gado'i -  minana pila-vasi tayga-na yayyu yeyu-na (L175)
już przyjdzie Świnia [z] kołka ta cztery uszy dwa ogony
'Przyjdzie Świnia z kołka w płocie, która ma czworo uszu i dwa ogony'

Innym przykładem jest zdanie Kuma naga, kuwam o bomatu (L312) 'Trzci- 
nopalmo, która jesteś tu, trzcinopalmo, która będziesz tu kiedykolwiek z pół
nocnego wschodu'. W polskim tłumaczeniu zaistniała konieczność dwukrot
nego użycia zaimka która, choć nie ma go w zdaniu kiriwińskim.

Niekiedy kiriwiński derywat tłumaczy się zdaniem przydawkowym, np. 
to-uri-kuna (L83) ('ten, który wywołuje deszcz') władza magiczna wodza 
naczelnego.

2 32  bidubadu kwabuya isisuaisi Isireli o-la łuta Ilaitia, waigigi kala tuta kala kaduwonaku 
wiele wdów były Izrael w_jego czasie Eliasz, susza jego czas jego długi

kwai-tolu taitu na-lima na-tana tubukona, e molusaula i-vilobusi o-valu komwaidona
c/._trzy lata c/._pię<f c/._jeden miesiąc, tak że wielki_głód pojawił się w_kraju całym

mE kwai-yu taitu i-uvagi makawala, mapaila komwaidosi tolesi ma-pila-na Esia, mina Yudia dęli 
I c/._dwa lata robi tak, tak że wszyscy mieszkańcy tej Azji, ludzie Judei i 

matausina gala mina Yudia, ilagaisi la biga Guyau
ci nie ludzie Judei, słuchają jego słowo Bóg



Paila baisa (maila iyosi avaka bakatumkulovi, e bisiniveka; mitaga baisa availa gala iyosi 
avaka bakaimili metoya baisa matauna avaka iyosi2 3 4  (Md25.29)
'Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, 
kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma'

Zdania względne, zaczynające się w języku polskim odpowiednią formą 
zaimka który, oddaje się w przekładżie biblijnym bez stosowania jakiegokol
wiek wskaźnika zespolenia. Słowa modlitwy „Ojcze nasz, który jesteś w nie
bie"234 235 236 tłumaczy się Tamamasi wa labuma (Md6.9) 'Ojcze nasz w niebie'

Paila baisa avaka gagabila bitagisaisi gala bikanumomwa. Mitaga baisa avaka gala gaga- 
bila bitagisaisi ikanigaga wala2 3 6  (2Kr4.18)
'To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie'

2.4.7. Asyndeton

Asyndeton, czyli bezspójnikowe połączenie zdań, jest częstym zjawiskiem 
w kiriwinie, języku, który znany jest nam głównie z zapisów postaci mówionej. 
„Mówiący może tu sobie pozwolić na opuszczenie wielu spójników, ponieważ 
odbiorca łatwo domyśli się stosunków między zdaniami czy częściami zdań na 
podstawie sytuacji" (Polański 1999: 66).

W kiriwinie asyndetyczne są zdania dopełnieniowe, które wprowadza się 
w polszczyźnie za pomocą że. Wypowiedź 'myślałem, że posadzę yarn' czy 
'myślę, że posadzę yarn' ma postać a-doki kuvi ba-sapwo (L201) (dosł. 'myślę 
yarn posadzę'). Ta-nukwali, bita-gwalay-da senela (S181) znaczy po polsku 'Wie
my, (że) ona naprawdę bardzo nas kocha'.

Bezspójnikowo mogą się łączyć oba człony okresu warunkowego: zdanie 
podrzędne z nadrzędnym: tavagi -  boge iyousi kayala (S394) 'jeśli to zrobimy, 
włócznia uderzy nas', gala ikańge veyola ninasi bweyna (A462) 'jeśli nie umarł 
żaden ich krewny, ich zamiary są dobre'.

Asyndetycznym okolicznikowym zdaniem podrzędnym celu jest Ta-yu- 
wari um-maga, bu-kwaydodige ka-m (L203) 'Powiążmy twe czółno, abyś mógł (je) 
wypełnić swoim pożywieniem'.

234 Paila baisa availa i-yosi avaka ba-katumkulovi, e bisiniveka; mitaga baisa availa gala iyosi 
Albowiem temu kto ma co dodam, i będzie nadmiar; ale temu kto nie ma

avaka bakaimili metoya baisa matauna avaka iyosi
co zabiorą dla tego co ma

235 W greckim oryginale nritep tijicov 6 źv tolę oi>pavotę? występują rodzajniki: 1) wołacza ro
dzaju męskiego liczby pojedynczej 6 i 2) celownika rodzaju męskiego liczby mnogiej totę

236 Paila baisa avaka gagabila bi-ta-gisaisi gala bi-kanumomwa. Mitaga baisa avaka gala gagabila 
Albowiem to co można zobaczymy nie przeminie. Lecz to co nie można

bitagisaisi i-kani-gaga wala 
zobaczymy trwa_wiecznie właśnie



Wskaźnika zespolenia może także nie zawierać podrzędne zdanie czasowe.

Bi-gisay-se dakuna, boge bi-lou-si kiuayta vanu, Tępiła, buluhua si valu (L175)
'Gdy one widzą kamień, (one) uciekają do miejsca zwanego Tępiła, dom świń'

Boge i-wokwo kala lubukona, i-kaybiga: „Yaygu ba-la o-gu-valu"
już minął jego miesiąc, powiedział ja idę do_mojej_wioski
'Gdy minął miesiąc, on (mężczyzna z Nadili) powiedział: Popłynę do mej wioski'

l-kaybiga Tudava: „Ta-yuwari um-maga, bukivaydodige ka-m" (L203) 
powiedział Tudava: powiążmy twoje_czółno byś wypełnił je jedzeniem_twym 
Tudava rzekł: Powiążmy twe czółno, abyś mógł je wypełnić swoim pożywieniem'

2.4.8. Modalność

Cechą wspólną języków Oceanii jest brak dokładnych odpowiedników 
czasowników modalnych (Krupa 1975: 134-135). Kiriwina nie stanowi tu wy
jątku. Na Wyspach Trobrianda modalność wyraża się przede wszystkim za 
pomocą prefiksu werbalnego b- (zob. podrozdział 2.2.4), np. Avaka banigadi? 
(Mk6.24) (Avaka b-a-nigadi? 'Co mam_ja_prosić?') 'O co mam prosić?'.

Środkiem leksykalnym jest leksem gagabile, który funkcjonuje jako cza
sownik o dwu znaczeniach: 'być lekkim' (ang. to be light) i 'być bez tabu' (ang. 
to be without tabu). „Jest to jedno z kilku trobriandzkich słów, które mają wy
raźne zabarwienie moralne" (Malinowski 1987: 290). Kidama oyluvi ta-dodiga-si 
bwayma, ba-keulo megwa, bigagabile gala sita bomala (LI78) 'Gdybyśmy napełnili 
spichrz na yarn, wówczas wyrecytowałbym magię, byłoby to lekką (dobrą) 
rzeczą. Wtedy nie ma tabu'. Gala tavagi-tamwasawa, bigagabile (S393) 'my nie 
robimy tego, bawimy się i pozostajemy weseli (lekkoduszni)'.

Gunter Senft (1986: 222) klasyfikuje gagabila w narzeczu tauwema jako 
przymiotnik easy i jako czasownik to be easy, który może się łączyć tylko 
z przedrostkami 3. osoby. Z kolei w dialekcie kavataria przypisuje się znacze
nia easy, possible i light (Lawton 1993: 307), a więc eksplicytnie wyraża się treść 
'możliwy' (possible). Tylko to ostatnie znaczenie odnotowuje na wyspie Ki ta wie 
(Scoditti 1990: 371).

Najczęściej gagabile//gagabila występuje w tekstach jako czasownik modal- 
ny, który towarzyszy czasownikowi głównemu, np. Bigagabila bitagini (Ról) 
'we can write' ('możemy czytać'). Charakterystyczne jest tu występowanie 
przedrostka 3. osoby, formy bi-gagabila, która oznacza, że wykonanie jakiejś 
czynności jest możliwe. Ową czynność wyraża czasownik główny bi-ta-gini.



Saimoni Pita ikatupoi matauna, kawała, „Tomoya, am bukula?" Yesu ivitakaula, kawała, 
„Ambaisa bam, gala igagabila bukubokulaigu baisa tuta; mitaga tuta oluvi bukubokulaigu". 
Pita iluki matauna, kawała, „Tomoya, avaka paila gała igagabila babokulaim baisa 
tuta?"237 238 (Ynl3.36-37)
'Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Do
kąd Ja idę, ty teraz za mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu 
Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą?'

W dialekcie kitava występuje identyczna konstrukcja.

Yeigu nuba gu monita yokamu! Gera i gagabiła kwaitara biga ba sinapwa mu236 (Sc247) 
'Jestem naprawdę twoim przyjacielem! Nie mógbym cię okłamać'

Leksem gagabiła poprzedza przedrostek 3. osoby i, który według ortografii 
Scodittiego (1990) pisze się rozłącznie: i gabagila, a nie igabagiła. Rdzeń czasow
nikowy sinapwa jest poświadczony w archiwaliach Bronisława Malinowskiego 
jako -sinapu (B, H) 'płatać figle, przechytrzyć, wywieść w pole'. Przed owym 
morfemem występuje przedrostek b- oraz prefiks 1. osoby 1. poj. -a-.

Gera i gagabiła, beisa malaka bi sisu wara239 (Sc245)
'To niemożliwe, tylko czerwony kolor tu może być użyty'

Beisa gera i gagabiła, bi tabu! (Sc256)
'To nie jest możliwe, to jest zakazane!'

Wyraz tabu pochodzi z języków polinezyjskich. Kiriwińskim odpowiedni
kiem jest forma boma-ła, którą niejednokrotnie odnotowywał Malinowski 
(A424, S395, L143,146,178, B, T4).

Morfem gagabiła, gdy nie przyjmuje przedrostka osobowego, może pełnić 
funkcję przysłówka, np. Gała gagabiła bitna (R69) 'Nie mógł przyjść', Gała gaga
biła baka-koma-si mi-na-na (R173) 'Nie możemy jeść tej ryby'. Czasownik musi 
zaczynać się prefiksem b-.

Gagabiła może mieć również znaczenie 'wolno (coś zrobić)', np. Ki, gaga
biła sitana avaka balukwaim? (VA21.31) 'Czy wolno mi coś powiedzieć?'.

Innym środkiem leksykalnym modalności jest czasownik -kwani 'być od
powiednim, być stosownym': Tokunabogwo tokay gala bi-kwani kway-viyaka 
bwayma bi-kariya'i (LI99) 'W dawnych czasach byłoby niestosowne dla zwykłe
go człowieka budowanie wielkiego spichrzu na yarn'. O, gala ikwani (S345)

217 Saimoni Pita i-katupoi matauna, kawa-la, „Tomoya, am bu-ku-la?" Yesu ivitakaula, kawała, 
Szymon Piotr pyta jego, słowa jego, Panie, dokąd idziesz? Jezus odpowiada, słowa jego, 

„Ambaisa ba-m, gala i-gagabila bu-ku-bokulai-gu baisa tuta; mitaga tuta oluvi bu-ku-bckulai-gu" 
Gdzie pójdę, nie jest_możliwe byś_poszedł_(ze)mną tym czasem; ale czas później pójdziesz_ ze_ mną 
Pita iluki matauna, kawała, „Tomoya, avaka paila gala igagabila babokulaim baisa tuta?"
Piotr pyta go, słowa jego, „Panie, dlaczego nie jest_możliwe bym_poszedł_(z)tobq tym czasem?

238 Yeigu nuba gu monita yokamu! Gera i gagabiła kwaitara biga ba sinapwa mu
Ja przyjacielu mój prawdę tobie! Nie jest możliwe c/.-jedno słowo bym skłamał tobie

239 Gera i gagabiła, beisa malaka bi sisu wara
Nie jest możliwe, tu czerwień będzie właśnie



'O, to nie jest stosowne7. Bez negacji Ikwani (N299) tłumaczy się na angielski 
'It is right. It fits. It is good'.

Tabuizacji służy boma-, np. boma-la ta-si-kay-la-si (L143) 'zakazane jest sia
danie (tj. kopulowanie) na słupkach granicznych'. W zakazach stosuje się rów
nież tage, np. yoku łage kuwoli nunum; kwunupisiga (S254) 'nie masuj swych 
piersi, zachowaj piersi dziewczęce'.

W dialekcie kavataria łage ma postać taga, występuje w kiriwińskim prze
kładzie przykazań.

Youku kunikoli karaiwaga makwaisina: 'Taga kukruailasi; taga kukruatumata; taga kuve- 
ilau; taga kutabinona; kutemmali tamam dęli inam,2Ą0 (Lkl8.20)
Znasz przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, 
czcij swego ojca i matkę!'

Oba leksemy modalne, -kwani i borna-, odnoszą się do obowiązku 
[gr. 5ćov]. Nazywa się je deontycznymi od czasu wydania pracy Von Wrighta 
(1951).

Modalność deontyczna dotyczy konieczności lub możliwości aktu dokonywanego 
przez osobę moralnie odpowiedzialną. Kiedy nakładamy na kogoś obowiązek do
konania lub niedokonania określonego aktu, wtedy oczywiście nie opisujemy ani 
teraźniejszego, ani przyszłego dokonania owego aktu. (Lyons 1989: 409)

Czasowniki modalne -kwani i -bodi, które tłumaczy się na angielski 'it 
suits/ought/must, it is fitting', uznaje się za synonimiczne (Lawton 1993: 61). 
W zależności od kontekstu oddaje się je w polszczyźnie za pomocą różnych 
form, np. 'winien', 'trzeba', 'niech'.

Ibodaimasi wala bakapeulokaisi (Ról) 
it-suits-us only we-will-endure 
We should be patient (we must be patient)
'Winniśmy/winnyśmy być cierpliwi (musimy być cierpliwi)'

Ibodaimasi bakakabikuwolaisi Yaubada, łomota gala2 4 1  (VA5.29)
'Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi'

Availa ilagi, ibodi biligimlili (Mk4.23)
'Kto ma uszy do słuchania, niech słucha'

Ibodi tuta baisa lumalama bikaloubusi (Vitl.3)
'Niechaj się stanie światłość' 240 241

240 Youku ku-nikoli karaiwaga ma-kwai-si-na: 'Taga ku-kwailasi; taga ku-kwatumata; taga ku-veilau; 
Ty znasz przykazania te: Nie cudzołóż; nie zabijaj; nie kradnij;

taga ku-tabinona; ku-temmali tama-m dęli ina-m'
nie zeznawaj fałszywie; czcij ojca_twego i matkę_twoją

241 l-bodai-masi ba-ka-kabikuwolai-si Yaubada, tomoła gala 
Trzeba_nam byśmy_słuchali Boga, ludzi nie



Swoiste użycie modalne leksemu makawala 'like, true' ilustruje zdanie 
yagabana taytu makawala ła-putami (L268) 'liście taytu namaszczamy jak należy 
olejem kokosowym'.

W języku kiriwińskim morfem magi- z zaimkiem dzierżawczym, np. magi- 
gu oddaje się w polskim jako 'chcę, chciałbym, chciałabym'.

Yeigu goli magigu balagi matauna (VA25.22)
'Chciałbym i ja posłuchać tego człowieka'

Konstrukcję 'chcę, żeby' oddaje się w kiriwinie za pomocą rzeczownika 
magi 'chęć, ochota, pragnienie, życzenie' z przyrostkiem dzierżawczym i formą 
osobową czasownika, np. magisi bałayamała tokunabogwo aygura (A457) '(duchy) 
pragną, abyśmy się stosowali do starych zwyczajów', magigu kululuwaisi (R241) 
'chcę, żebyś o tym pamiętał'.

Dezyderatywny charakter ma również konstrukcja z mwada, np. Mwada 
kaitala dawaga (149) 'Żebyśmy tylko mieli czółno'242, Mwada tobaki isisu! (N98) 
'Żeby tylko był tytoń!'.

2.4.9. Szyk wyrazów w kiriwinie

Jednym z zagadnień budzących rozbieżności stanowisk wśród badaczy 
jest szyk wyrazów w języku kiriwińskim. Arthur Capell (1976: 6) za podsta
wowy uznaje układ SVO (podmiot -  orzeczenie -  dopełnienie). Pogląd ten 
podziela również Ralph Lawton:

SVO is the basic unemphatic order of sentence constituents243. (Lawton 1993:128)

Odmiennego zdania jest Gunter Senft (1986: 112), który twierdzi, że orze
czenie występuje na początku zdania: VOS.

To sum up, with Kilivila2 4 4  we have the following prime word-order patterns:
VERB(AL EXPRESSION) -  OBJECT -  SUBJECT (VOS),
VERB(AL EXPRESSION) -  INDIRECT OBJECT -  DIRECT OBJECT -  SUBJECT 

(VOind.Odir.S),
VERB(AL EXPRESSION) -  OBJECT (VO),
VERB(AL EXPRESSION) -  SUBJECT (VS).
However, these word-order patterns are rather flexible, but their variations convey
foregrounding and thus emphasis. (Senft 1986: 112)

242 Mwada kaitala da-waga 
Żeby tylko jedno nasze-czółno

243 „SVO jest podstawowym nieemf a tycznym szykiem składników zdania".
244 Gunter Senft stosuje wyraz kilivila w odniesieniu do jednego narzecza języka kiriwińskie- 

go. Nikt poza nim tego narzecza nie badał. Być może okaże się, że szyk VOS jest cechą charaktery
styczną tylko dla tego właśnie narzecza. Tutaj chyba tkwi źródło kontrowersji. Badacze opierają 
swoje sądy na materiale jednego dialektu, a nie wszystkich dialektów. Stąd też sąd słuszny 
w kontekście jednego dialektu, może być kontrowersyjny z punktu widzenia danych innego dia
lektu. Konieczne jest również prowadzenie badań nad intonacją zdaniową.



Pogląd Senfta uznaje za kontrowersyjny również recenzent jego książki 
David Lithgow (1988).

Badacze są natomiast zgodni co do szyku wyrazów w zdaniach kiriwiń- 
skich, w których podmiot nie jest wyrażony: orzeczenie poprzedza wtedy do
pełnienie.

VO (orzeczenie -  dopełnienie)

Takala'isi kalabogiuo (LI 6 6 )
'Wyrzucamy stare pożywienie' 2 4 5

Basapiuo kuvi (L202)
'Posadzę yam'

Basapwo valu kumaydona (L202)
'Obsadzę całą okolicę' 2 4 6

Abinibani kiva'u (L203)
'Łowię rekina (za pomocą harpuna na rekiny)'

Tayuwari ummaga (L203)
'Przycumowujemy twoje czółno'

Takam taytu (LI 6 8 )
'Jemy taytu'

VOind Odir (orzeczenie -  dopełnienie dalsze -  dopełnienie bliższe)

Ta-sayki so-da vaygu'a (L122)
'Dajemy naszemu towarzyszowi kosztowności'

SVO (podmiot -  orzeczenie -  dopełnienie)

Tokokolosi matauna ibia vivila (S412)
'Ten pies na baby bierze kobietę siłą'

Ma-tau-na i-woye da pwaypwaya (L147)
'Ten człowiek uderza naszą glebę' 2 4 7

245 W tłumaczeniu interlineamym: 
ta-kala'i-si kala-bogwo 
wyrzucamy pożywienie_stare 

244 W tłumaczeniu interlineamym:
Ba-sapioo valu kumaydo-na
Obsadzę okolicę całą

247 Tzn. ten człowiek dokonuje aktu magicznego na naszej glebie.



SV (podmiot -  orzeczenie)

Uri bi-pipila: bi-vagi kivayviyaka, makawala tubukona wa bwata (L308)
'Taro mogłoby się zaokrąglić -  stanie się wielkie jak księżyc w pełni'

Um-maga boge i-kuluwa (L200)
Twe czółno odpłynęło z prądem'

Mi Kwaybwaga i-lou-si M'tawa i-kiliketi-se (LI 8 8 )
'Ludzie z Kwaybwaga poszli do M'tawa i grali w krykieta'

Latugiua ay-lo-si, ikataysi, ivagi kasi mwasila (S467)
'Moje dzieci poszły poszły tam i miały stosunek i wstyd zabił je'

l-kaybiga, i-lokaye la-mwala. Ma-tau-na i-kaybiga: 'Kwa'u vaygu’a, ku-liku la bwayma 
lu-mu-ta' (L197)
'Następnie ona pójdzie do swojego męża i powie mu o tym, a on rzeknie: Weź 
wartościowy przedmiot i rozwiąż spichrz yamowy twojego brata'

Taytala tau ivagi. (S393)
'Mężczyzna (to) (z)robi'

Yakamaysi ka-bagula-si, ma-tau-si-na i-poula-si (LI 18)
'My sami uprawiamy ogród, oni łowią ryby'

Gumanuma laimaise (W81)
'Przybyli biali ludzie'

Lagayle mi Omarakana i-lapu-si. (L140)
'Dziś ludzie z Omarakany dostarczają (idą i przynoszą) swoje lapu'

Przykładem szyku VS (orzeczenie + podmiot) jest zdanie: Apayki yaygul 
'Ja (go) nie chcę!'. Wykrzyknik sygnalizuje tu wypowiedź nacechowaną emo
cjonalnie, wyrażającą kategoryczną odmowę. Przytoczone zdanie występuje 
w kontekście: Ku-kaymalay-se bu'a Kwaybwaga, Kaybola; a-payki yaygul Ku-banay-se 
mi-bu'a Wakayse! (L195, 196) 'Zabierzcie z powrotem ten betel z innych wiosek, 
z Kwaybwaga i Kaybola. Ja go nie chcę! Przynieście nam wasz własny betel 
z Wakayse!'.

Rozmówca nie chce przyjąć betelu gorszej jakości. Odbiera to za obrazę. 
Tym należy tłumaczyć jego sprzeciw i negatywne emocje. Owo przesunięcie 
członu synaktycznego na początek szyku w celu emfazy nosi w gramatyce 
nazwę „antycypacja" (ang.fronting). Zjawisko to ilustruje zdanie: Jack I like, but 
his wife I can't stand 'Jacka lubię, ale jego żony nie znoszę' (Swan 1990: xix).

Innym przykładem inwersji jest w języku kiriwińskim szyk OSV z wysu
niętym na początek zdania dopełnieniem.



Ma-ko' yaygu ba-pali! (L127)
'To mógłbym wybrać!'

Ma-kivoy-na yaygu ba-yousi! (LI 27)
'Tę (działkę) ja mógłbym wziąć!'

Sens przytoczonych zdań wyjaśnia kontekst:

Następnie czarownik rozpoczął przydzielanie działek, wyliczając ich nazwy. [...] Gdy 
już zostały wymienione wszystkie działki, jakiś mężczyzna rzekł: „Tę działkę biorę 
wybiorę ja" lub „Tę działkę biorę ja" albo „Tę działkę ja". (Malinowski 1986: 612)

Zmiana szyku SVO na OSV służy tu emfatycznemu podkreśleniu, że 
kiriwiński ogrodnik chce otrzymać tę właśnie działkę, a nie żadną inną.

Z kolei wysunięcie orzeczenia na początek zdania (VSO) służy podkreśle
niu czynności, np. Bikimali vivila otubwaloda (S281) 'Kobieta drapie nasze ple
cy'248. Zdanie to jest odpowiedzią Kiriwińczyka na pytanie etnografa o prakty
ki seksualne. Bikimali nazywa wybrany fragment zachowania.

Szyk VOS (orzeczenie -  dopełnienie -  podmiot) ilustruje zdanie:

V O S
1-kugwa-si biga mina-Kabwaku 
zaczęli spór ludzie z Kabwaku

I-kugwa-si biga mina-Kabwaku, i-kaybiga-si: 'Gala kam!' (L194)
'To ludzie z Kabwaku zaczęli spór, mówiąc: U ciebie nie ma żywności'

W przekładzie tej wypowiedzi kiriwińskiej na angielski Bronisław Mali
nowski zastosował swoistą konstrukcję gramatyczną określaną terminem cleft 
sentence 'zdanie rozszczepione' (Swan 1990: xvi, 138).

It was the men of Kabwaku who started the dispute, saying: 'There is no food with 
you'. (Malinowski 1935,1:183)

Służy ona tu podkreśleniu, że to właśnie ludzie z Kabwaku (a nie np. lu
dzie z Wakayse) rozpoczęli spór. W kiriwinie temu samemu celowi służy prze
sunięcie podmiotu, który jest tu nową informacją (novum), na koniec zdania.

Przytoczone przykłady, które zapisał polski etnograf w latach 1915-1918, 
dowodzą, że podstawowym nieemfatycznym szykiem wyrazów zdania pro
stego w języku kiriwina jest SVO. Również nowsze badania terenowe Ralpha 
Lawtona z lat 1961-1973 potwierdzają ów pogląd (Lawton 1993).

248 Kiriwiński wyraz o-tubwalo-da można oddać w tłumaczeniu interlineamym 'w-plecy-nasze'. 
W teorii części mowy Jerzego Kuryłowkza (1964, 1987) okolicznik i dopełnienie to określnik atrybu- 
tywny adwerbalny. Wyodrębniają się dopiero w wyniku sekundamej dystrybucji części mowy.



Charakterystyczne dla kiriwiny są zdania dwuczłonowe, w których jeden 
wyraża się zaimkiem osobowym, a drugi -  rzeczownikiem. Analogiczne przy
kłady można spotkać np. w rosyjskim fi noAsuc (ja Polak) 'jestem Polakiem'.

Yaygu Tolukuba, yoku Tomalasi (K)
'Jestem (mężczyzną z klanu) Lukuba, jesteś (mężczyzną z klanu) Malasi'

Emfazie służy odwrócenie szyku, tzn. rzeczownik pełniący funkcję orzecz
nika jest na początku, a podmiot w postaci zaimka osobowego -  na końcu.

Tomalasi yaygu (S418)
'Jestem z klanu Malasi'

Poprzednie zdanie Yaygu Tolukuba, yoku Tomalasi nie miało nacechowania 
emocjonalnego, wypowiadał je mężczyzna do chłopca, którego chciał usynowić 
przez adopcję (saypatu).

Podkreśleniem zaimka osobowego, pełniącego funkcję podmiotu, jest 
przesunięcie go na koniec zdania.

Tonagowa yoku (S277)
'Głupcem jesteś'

Lubay-gu yoku (L203)
'Przyjacielem moim jesteś ty ' 2 4 9

Tokatatouya yoku (L296)
'Jesteś przyspieszający; przyspieszasz' (jako narzekanie, że rozmówca się spieszy)

Tomwaya yaygu (L209)
'Jestem dorosły'

Toli-baleko yaygu (L184)
'Jestem właścicielem tej działki' 2 5 0  

Kayne to-mbioayli-m yaygu? (S287)
'Czy jestem twoim najdroższym?'

Godne uwagi badania nad szykiem zdaniowym prowadził Ralph Lawton 
(1993: 126-130). Polegały one na testowaniu mieszkańców Wysp Trobrianda 
w rejonie Kavataria, których zadanie polegało na ocenie poprawności zmiany 
szyku wyrazu. Dla przykładu, za w pełni poprawny uznano szyk wyrazów 
w zdaniu Availa biyamati valu? 'Kto dopilnuje wioski?'. Za dopuszczalny uzna
no również Availa valu biyamati? 'Kto wioski dopilnuje', Biyamati valu 'Dopil
nuje wioski kto?', Valu availa biyamati? 'Wioski kto dopilnuje?', Valu biyamati 
avayla? 'Wioski dopilnuje kto?'. Szykiem nie do przyjęcia jest Biyamati avayla 
valu? 'Dopilnuje kto wioski', czyli VSO (Lawton 1993: 126-127).

249 Zob. kontekst: I-kaybiga Tudava: „Lubay-gu yoku, ba-ta-bagula ka-da-tayyu!" - l-bigubagula-si 
(L203) -  'Tudava powiedział: Ty jesteś mym przyjacielem. Uprawiajmy obydwaj wspólnie ogród. 
-  Oni uprawiali ogród'.

250 Toli-baleko (L83, G345) 'gospodarz działki ogrodowej' (używane też przez grzeczność 
w odniesieniu do mężczyzny, który uprawia działkę przez jeden sezon).



2.4.10. Mowa niezależna

Zdanie wprowadzające mowę niezależną w kiriwinie jest nierozwinięte, 
składa się z dwóch członów syntaktycznych: orzeczenia i podmiotu, albo tylko 
z jednego: orzeczenia, gdy podmiot jest domyślny. Najczęściej stosowane cza
sowniki to livala, kaybiga, luki, katupwo'i, vagi. Charakterystyczne jest tu użycie 
leksemu kawa- 'słowa' z odpowiednim zaimkiem dzierżawczym.

E idouwaisi Ribeka ikatupoisi. kawasi, „Ki, magim matauna deli bukulosi?" E minana 
ivitakauloki, kawała, „Mitaga!" (Vit 24.58)
'Zawołali zatem Rebekę i spytali: Czy chcesz iść z tym człowiekiem? A ona odpo
wiedziała: Chcę iść'

Ilivala:

l-livala: „Sene gaga yókiuami mina-Nadili! Ba-katubiyase mi valu; bi-biuoyna, kuvi ba- 
sakay-mi taytu, usi, uń; m'tage pela ku-yogagay-gu-si, luya ba-sakay-mi" (L202)
'On przemówił: Jesteście bardzo źli, ludzie z Nadili. Miałem zaprowadzić porządek 
na waszych ziemiach, aby one mogły być dobre. Miałem dać wam yarn, taytu, bana
ny, taro. Lecz ponieważ postąpiliście ze mną źle, dam wam orzechy kokosowe.

Ikaybiga:

l-kaybiga Tudava: ,Mubay-gu yoku, ba-ta-bagula ka-da-tayyul" -  l-bigubagula-si (L203) 
'Tudava powiedział: Ty jesteś mym przyjacielem. Uprawiajmy obydwaj wspólnie 
ogród. -  Oni uprawiali ogród'

l-kaybiga-si mi Kwaybwaga. i-livala-si mi M'tawa: „Ku-sasopa-si, ka-kugioa-si yakamay- 
se!" „Gala mokita ku-kugwa-si!" (LI89)
'Ludzie z Kwaybwaga przemówili i zwrócili się do ludzi z M'tawa: Wy kłamiecie, 
to my wygraliśmy! Ludzie z M'tawa odpowiedzieli: Nie, naprawdę to nie wy wy
graliście'

I-kaybiga: „E ... nabwoye ba-la'. l-didagi la waga Tudava", i-kaybiga: „Boge i-wokwo; 
ku-ma'i, a-miga'i um leya" (L203)
'On powiedział: Dobrze, popłynę jutro. Tudava uzupełnił jego czółno i rzekł: Go
towe. Podejdź tu. Ja zaklnę twój dziki imbir'

Ivagi: „..."

l-la, i-siwo, i-vagi: „Mini-V\lamwara, ba-sapwo kuvi, taytu, uri, ba-sapwo valu kumaydo- 
na, bi-wokioo ba-katubiyase mi-valu" (L202)
'On udał się (tam), on pozostał, on przemówił: Ludzie z Wamwara, ja będę sadził 
yarn, taytu i taro; ja obsadzę całą okolicę, nie pomijając niczego. Ja uporządkuję 
wszystkie wasze ziemie'

I-vagi Tudava: „Avayta'u yoku?" (L203) 
'Tudava rzekł: Kim jesteś?'



Huki:

I-bokaylalay-se, i-luki: „Bayse valu Digumenu, a-doki kuvi ba-sapwo, taytu ba-sapwo, usi ba- 
sapuw ... pela boge ku-bokaylalo-gu-si -  luya wala ba-sakaymi, ba-sila Kwaywata" (L2 0 1 )
'Oni wygnali go precz. On rzekł im: Myślałem, że na wyspie Digumenu posadzę 
yarn, posadzę taytu, banany. (Lecz) ponieważ już wygnaliście mnie precz, dam 
wam tylko orzechy kokosowe i pożegluję na Kwaywata'

£ Yesu iluki minawena. kawała. „Men." £ itovilaki Huki matauna obonasi mina Iberu, 
kawała, „Raboni!" (e kidamwa takatumikaisi, „Tovituloki") (Yn 20.16)
'Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do niego po hebraj- 
sku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu!'

Imapu la biga: „..."

l-guburuwa Tokunasa'i, i-lawa, i-mapu la biga: „Kaniyu, ku-livala bu'a, bulukioa, kaulo. 
Nabiooye kioay-yu liku buku-kiva’u, kioay-tala bulukioa, kioay-łala bu'a. Kumayye 
ba-gis!" (L193)
'Tokunasa'i rozgniewał się, on zbliżył się, on odrzekł na słowa Kaniyu: Kaniyu, ty 
mówisz o orzechach areka, o świni i o yamie. Napełnij jutro dwie paki z belek 
z yamem, przynieś jedną świnię i jeden pęk orzechów areka. Przynieś to, a zoba
czymy'

Boge i-wokioo kala łubukona, i-kaybiga: „Yaygu ba-la o-gu-valu." l-kaybiga Tudava: 
„Ta-yuwari um-maga, bukiuaydodige ka-m" (L203)
'Gdy minął miesiąc, on (mężczyzna z Nadilil powiedział: Popłynę do mej wioski. 
Tudava rzekł: Powiążmy twe czółno, abyś mógł je wypełnić swoim pożywieniem'

I-kałupwo'i ...: „ ..."

l-katupwo'i Navavile: „Amakawala nano-m? Ta-ta'i-se um kioabila?" (L199)
'Navavile zapytał: Co sądzisz? Czy mamy ścinać na twych polach?'

l-kalobusi-si mitawosi o buyagu, i-katupwo'i-se: „Auayle la buyagu?" (L85)
'Gdy odwiedzający przybywają do ogrodu, pytają: Czyje jest to ogrodzenie ogro
dowe?'

I-kałupwo'ise łomwota: „Avaka pela iyam bima bulukioa, iyam bayse?" (LI77)
'Ludzie pytają: Dlaczego świnie będą tu przychodzić dzień po dniu?'

W dialekcie kavataria występuje forma ikatupoi 'pyta, zapytał, zapytała'.

Guyau ikatupoi matausina, kawała, „Avaka mi paiseioa?" Matausina witakaulasi ikaibi- 
gasi kawasi, „Guyau, yakamaisi toyamata sipi, makawala tubumaisi eivagaisi (Vit47.3) 
'Faraon zapytał jego braci: Jakie jest wasze zajęcie? Odpowiedzieli mu: Pasterzami 
trzód jesteśmy zarówno my, słudzy twoi, jak i nasi przodkowie'

We wszystkich przytoczonych przykładach z korpusu tekstów kiriwiń- 
skich, które zapisał Bronisław Malinowski w latach 1915-1918, szyk zdania



wprowadzającego mowę niezależną to VS (orzeczenie -  podmiot), często pod
miot jest domyślny.

Przykładem odmiennego szyku SV (podmiot -  orzeczenie) jest zdanie:

Ma-tau-na i-kaybiga: „Kwa'u vaygu'a, ku-liku la biuayma lu-mu-ta" (L197)
'On rzeknie: Weź wartościowy przedmiot i rozwiąż spichrz yamowy twojego brata'

2.4.11. Mowa zależna

Przykładem mowy zależnej w kiriwinie jest zdanie:

Ikaibiga basulu (R246)
l-kaibiga ba-sulu
Mówi ugotuję

Sens wypowiedzi można oddać w następujący sposób: 'Powiedział, że
bym ugotowała (jedzenie)'. Jedynie z kontekstu wiadomo, że pewna kobieta 
przywołuje słowa męża. Samo zdanie poza kontekstem jest niejasne, liczba 
podmiotów jest nieznana, można się jej jedynie domyślać. Jeśli jednak wiemy, 
iż jest to oryginalna wypowiedź kiriwińska, od razu możemy założyć, że zda
nia basulu 'ugotuję' nie wypowiedział żaden Kiriwińczyk, gdyż obraźliwe na 
Kiriwinie jest nazwanie mężczyzny kucharzem251. Żona przywołuje słowo mę
ża nie wprost. Takie wprowadzanie mowy zależnej bez pomocy spójnika nie 
jest niczym wyjątkowym w językach austronezyjskich, do których należy kiri- 
wina. Jest ono charakterystyczne np. dla odmiany potocznej i stosunkowo 
rzadkie w odmianie literackiej języka indonezyjskiego (Alieva i in. 1972: 447).

Istotne są tu przekształcenia formy czasownika w mowie zależnej. Por. 
Ikaibiga: „Kusulu/" ('Powiedział: Ugotuj!') i Ikaibiga basulu ('Powiedział, żebym 
ugotowała').

Przykładem użycia mowy zależnej w języku muyuw (blisko spokrewnio
nym z kiriwiną) jest zdanie i-livan vagan b-i-nóun 'on powiedział (mu), żeby 
poszedł'252. Konstrukcja ta jest wieloznaczna, dlatego stosuje się mowę nieza
leżną: i-livan, „Ku-nóun" 'on powiedział: Idź' (Lithgow 1976a: 502).

251 Zdanie tokakabwasi yoku (S16) 'jesteś kucharzem' jest obraźliwe dla Trobriandczyka, gdyż 
gotowaniem zajmują się wyłącznie kobiety.

252 W tłumaczeniu interlineanym Lithgowa na angielski:
i-livan vagan b- i-nóun 
he-said that unreal-he-go



3. SŁOWNICTWO KIRIWINSK1E

3.1. Dziedzina semantyczna

Jedną z charakterystycznych cech języka na Wyspach Trobrianda „jest 
ubóstwo terminów określających pojęcia ogólne oraz wielość słów opisujących 
przedmioty szczegółowe" (Malinowski 1987: 120)1. Wynika to zapewne z ten
dencji precyzyjnego nazywania rzeczy istotnych dla danej społeczności. 
Nazwy ogólne często określają rzeczy mniej istotne lub w ogóle nieistotne.

Dekoracyjne lub aromatyczne trawy uprawiane w wiosce, a przede wszystkim bo- 
rogu ['kroton'] [...] czy sulumwoya, inna roślina aromatyczna, pachnąca podobnie 
jak mięta, nigdy nie zostaną nazwane munumunu. (Malinowski 1987:154)

Im roślina jest mniej ważna, im mniejsze jest jej zastosowanie ekonomiczne, rytual
ne czy estetyczne, tym częściej będzie ona określana jednym z terminów ogólnych, 
takich jak ka'i ['tree'] 'drzewo', ['shrub'] 'krzew', munumunu ['weed'] 'zielsko', 
wotunu ['creep'] 'pnącze'. (Malinowski 1987:155)

W języku polskim nazwą ogólną jest jabłko, choć dla hodowców czy sma
koszy jabłek istnieje ogromna różnica między papierówką i lobo, jonatanem 
i renetą. Z drugiej strony przeciwstawienie stryj vs. wuj ulega zatarciu, w mie
ście rzadko słyszy się wyrazy stryj czy stryjenka, a wyraz wuj oznacza już 
dzisiaj brata tak matki, jak i ojca. Być może przyczyny tej zmiany należy szukać 
w tym, że tradycja wielopokoleniowej rodziny wygasa, rodzina staje się rozpro
szona, bardzo często bracia i siostry mieszkają w odległych zakątkach kraju, rza
dziej utrzymują kontakty. Sytuacja ta ma istotny wpływ na zmiany językowe.

Każdy mieszkaniec Wysp Trobrianda już od dziecka uczy się tradycji 
plemiennej, która oddziałuje na niego aż do końca życia. Nazwy pokrewień
stwa muszą być zróżnicowane. Mały chłopiec styka się z przyrodą, poznaje ją, 
gdyż w przyszłości będzie albo ogrodnikiem, albo rybakiem. Dlatego te wła
śnie zakresy tematyczne charakteryzuje niezwykle rozbudowane słownictwo.

1 W oryginale: „One of the prominent characteristics of the Trobriand language is the paucity 
of terms which stand for general concepts and the multiplicity of words which describe particular 
subdivisions". (Malinowski 1935: 66)



Zależności między językiem, myśleniem i rzeczywistością od dawna fra
pują umysły badaczy różnych dyscyplin. Typowy jest tu pogląd dziewiętna- 
stwowiecznego afrykanisty.

W odniesieniu do języka suahili jednym z pierwszych, którzy rozpoznali klasy, 
był L. Krapf (Krapf 1882):

„Właśnie przyczyna swoistości tej leży zapewne w głębi południowo- 
-wschodniego afrykańskiego umysłu, który czyni różnicę pomiędzy istota
mi ożywionymi i nieożywionymi, pomiędzy racjonalnym i irracjonalnym, 
pomiędzy ludźmi i zwierzętami, pomiędzy życiem i śmiercią.
Tak jak wódz inspiruje swój szczep życiem i porządkiem, i tak jak odosob
nione wysokie góry w Afryce Wschodniej wyrastają ponad rozległe równi
ny i służą przewodnikowi karawany jako punkty orientacyjne w ponurej 
dziczy, tak języki południowo-afrykańskie mają tendencję do tworzenia od
rębnych rodzin lub klas rzeczownikowych, które rządzą całą gramatyczną 
budowlą; dlatego też rzeczownik jest jednostką nadrzędną i wszystkie inne 
części mowy są, i tak też jest, od niego zależne lub jego osobami towarzy
szącymi (w wyprawie). Każdy rzeczownik należy do szczególnej klasy, i ta 
klasyfikacja jest utrwalona przez różne formy inicjalne, co wynosi grama
tyczną monarchię lub wodzostwo rzeczownika ponad czasownik, przy
miotnik i wszystkie inne części mowy". (Krapf 1882:xvi)

Metaforyczny sposób widzenia języka przez L. Krapfa nie jest ododsobniony. Nie
którzy współcześni antropolodzy uważają zdanie za wykładnię rodziny, z ukła
dami i zależnościami ustalonymi przez tradycję, z górującą pozycją głowy rodziny 
wobec innych, co wyrażają reguły gramatyczne. (Ohly, Kraska-Szlenk, Podobińska 
1998:122)

Autorzy zwracają uwagę na istnienie systemu pojęć, który ma konse
kwencje w gramatyce (Ohly, Kraska-Szlenk, Podobińska 1998: 122).

Morfosemantyczny paradygmat klas rzeczownikowych w języku suahili należy 
przyjąć jako system pojęć. Słownictwo pola podmiotowego nie stanowi przypad
kowego zbioru słów, lecz zwarty terminologiczny system oparty na stosunkach 
ustalonych pomiędzy pojęciami a systemem pojęć. System pojęć jest więc zbiorem 
pojęć usytuowanych we wzajemnym stosunku. Unikatowa pozycja każdego poję
cia w takim systemie jest określona głównie przez zawartość leksykalną pojęcia, to 
jest jedyny w swoim rodzaju zbiór cech charakterystycznych stanowiących pojęcie. 
System klas rzeczownikowych wynika z klasyfikacji obserwowanych zjawisk, 
czyli reprezentuje strukturę wiedzy o świecie.

Opisując słownictwo języków australijskich, autorzy Handbook of Austra
lian Languages (Dixon, Blake 1979: 382-384) stosują następujące rozróżnienia 
(podaję na przykładzie języka yaigir):



NOUNS
[rzeczowniki]

ADJECTIVES VERBS 
[przymiotniki] [czasowniki]

TIME
[czas]

Body Parts 
[części ciała] 
Human 
Classification 
[klasyfikacja
osób]_____
Kin Terms 
[nazwy 
pokrewień
stwa]_____
Mammals
[ssaki]_____
Reptiles

Motion (np. 'wczoraj'
[ruch]_________  czy 'jutro')
Rest
[spoczynek]

Induced Position 
[spowodowana 
pozycja]

Affect
[afekt]
Attention

INTERJECTION
[wykrzyknik]
(np. 'tak', 'nie')

PARTICLE
[partykuła]
(ang. 'don't')

t«adyi____
Birds
[ptaki]
Water
Diuellers
[mieszkańcy
wód]______
Insects

[uwaga] 
Talking etc. 
[mówienie itp.] 
Corporeal 
[cielesne]

[insekty]
Language,
Ceremony etc
[język, cere-
monia itd.]
Human
artifacts
[artefakty
człowieka]
Food, Fire,
Water
[pożywienie,
ogień, woda]
Celestial,
Weather
[niebo,
pogoda]
Geography
[geografia]
Arboreal
[drzewa]

Kategoria TIME [czas] jest tu namiastką klasy wyrazów pełniących w zda
niu funkcję okolicznika czasu. Przedstawiony w tabeli podział nie jest grama
tyczny, lecz semantyczny. Ilustruje bowiem pola semantyczne, najistotniejsze 
z punktu widzenia Australijczyka mówiącego językiem yaigir i żyjącego w swym



pierwotnym naturalnym środowisku, w którym musi zdobywać pożywienie, 
polując na zwierzęta. Nierzadko szukanie pożywienia zajmuje cały dzień.

W systematyzacji słownictwa danego języka stosuje się różne terminy lin
gwistyczne, jednym z nich jest „pole znaczeniowe" (niem. Bedeutungsfeld). Po 
raz pierwszy użył go Gtinther Ipsen (1924) w odniesieniu do zespołu wyrazów 
skojarzonych nadrzędną treścią znaczeniową, mających określone, formalne 
wykładniki swej semantycznej łączności (Kania, Tokarski 1984: 166). Przykła
dem są nazwy stopni pokrewieństwa i powinowactwa.

W pracach inspirowanych językoznawstwem i antropologią najczęściej 
stosuje się określenie „dziedzina semantyczna".

A semantic domain consists of a class of objects all of which share at least one 
feature in common which differentiates them from other semantic domains2. (Tyler 
1968: 8 )

Termin ten okazuje się przydatny w badaniach nad kulturami różnych 
narodów.

A culture consists of many semantic domains organised around numerous featu
res, and no two cultures share the same set of semantic domains or features of 
meaning, nor do the same methods of organising these features3. (Tyler 1968:136)

3.2. Słownictwo kiriwińskie
w wybranych dziedzinach semantycznych

3.2.1. Barwa4

Wyraz kara (N259) "kolor, barwa" to zapożyczenie angielskie (colour). 
W neomelanezyjskim jest to kala (Majewicz 1992: 527), ale w kiriwinie zamiana 
r na / jest bardzo częsta. Forma czasownikowa ma postać -kań (N259) "koloro
wać, barwić". Rodzimą nazwą rzeczownikową jest noku (N339) "kolor", nie jest 
to jednak nazwa ogólna, w dialekcie kavataria wyraz ten oznacza barwnik 
czerwony (R245, 322).

2 „Dziedzina semantyczna składa się z klasy obiektów, które wszystkie podzielają co naj
mniej jedną cechę, odróżniającą je od innych dziedzin semantycznych".

3 „Kultura składa się z wielu dziedzin semantycznych zorganizowanych wokół licznych cech 
znaczenia i żadne dwie kulury nie podzielają tego samego zbioru dziedzin semantycznych czy 
cech znaczenia ani nie podzielają tych samych metod organizowania owych cech".

4 Według badań G. Senfta (1987) rodzime nazwy kolorów coraz częściej wypierane są przez 
angielskie.



C zarny

Różne odcienie czerni oznaczają w kiriwinie leksemy bwau, bwabwau, kavi- 
la, budakola5 i kwanasi. Dwa ostatnie mają użycie rzeczownikowe 'węgiel 
drzewny' i przymiotnikowe 'mający barwę węgla drzewnego, czarny' (Senft 
1986: 202 i 298). Bwabwau to reduplikacja formy bwau, która służy tu wyrażeniu 
intensyfikacji barwy. Może jednak odnosić się również do innych kolorów: 
ciemnoniebieski, ciemnozielony, brązowy (zob. P67, G107, 152, L102, 106, 299, 
B, H, N85, 207). Farbę uzyskuje się z łupiny spalonego orzecha kokosowego, 
por. koisalu6 bigabwaisi bikumasi uwosi bwabwau (R242) 'pomalują swoje ciała, 
posmarują swoje ciała spaloną łupiną orzecha kokosowego' i bikumasi budokola 
bwabwau kaina pupwakau pwaka (R243) 'malują albo na czarno, albo na biało'. 
Bronisław Malinowski odnotował znaczenia pojedynczego rdzenia bwa'u 
(L171, B, H): 'czarny; zły, chore taytu; chmury deszczowe'. Małą frekwencję ma 
wyraz kavita (L313) 'czarny' jako synonim bwabwa'u.

Na wyspach Trobrianda podobnie jak w Europie czerń jest symbolem ża
łoby. Wiążą się z nim leksemy kola (N288) 'czernienie czyjegoś ciała na znak 
żałoby' oraz -łubwaga- (N392) 'czernić czyjeś ciało na znak żałoby' (także 
-natubwaga- w odniesieniu do kobiety i -totubwaga- w odniesieniu do mężczy
zny). Po okresie żałoby następuje oczyszczenie ciała: -milakalita- (N324). 

Poczernione zęby są oznaką urody.

Zęby są dopiero wówczas naprawdę ładne, jeżeli są poczernione (kudutouabwa'u: 
dosłownie czarne zęby, lub gigiremułu: wyrażenie określające proces czernienia). 
Robi się to w ten sposób, że przez dłuższy czas kładzie się co noc na zęby kawałek 
specjalnego korzenia mangrowego. W rzeczywistości jednak większość Trobriand- 
czyków wcale nie czerni zębów. (Malinowski 1984: 386)

Elementem dekoracyjnym podczas wykonywania tańców w święto zbio
rów są vavega (N407), czyli czarne pióra kazuara trzymane w ręce. Kaykoulo 
(A416) to magia czarnej farby, która towarzyszy malowaniu łodzi.

Biały

Barwę białą nazywa w kiriwinie morfem pwaka'u, który może występować 
w postaci zreduplikowanej pupwaka'u (P67, G152, L102, B, H, N85, R245, 323). 
Giancarlo M.G. Scoditti (1990: 375) tłumaczy rdzeń pojedynczy 'white' ['biały'], 
a podwojony -  'very white' ['bardzo biały']. Sama nazwa pochodzi od rze
czownika pwaka'u (B, H, N18, 354) oznaczającego 'wapno, spalony węgiel'. 
Pwaka (A416, 416) to magia białej farby, która towarzyszy malowaniu łodzi. We 
wsi Tauwema używa się przymiotnika pwakaugaga (N354) 'extremely white' 
['niezwykle biały'], który jest złożeniem: pwakau 'biały' + gaga 'strasznie, bar

5 B. Malinowski odnotowuje również formę budakoulo (B) 'duże porcje czarnej farby na twa
rzy (wyrabianej z łupiny orzecha kokosowego)'.

6 Wyraz koisalu oznacza łupinę orzecha kokosowego.



dzo'7. Derywatem utworzonym od pwaka'u jest to-pwaka'u (S252, N390) 
albinos', nazwa ta oznacza jednak również białego człowieka, osobę o jasnej 
karnacji skóry, Europejczyka. W odniesieniu do człowieka 'biały' ma nacecho
wanie raczej pejoratywne, zwłaszcza w wypadku albinosa, ale jako określenie 
taytu jest pozytywne: 'białe' znaczy 'zdrowe' (dotyczy stanu zdrowia bulw). 
Odnotowuje się również leksem kadaydaya (L264) 'białawy'.

C zerwony

Różne odcienie czerwieni w języku nowau8 i włoskim przedstawia tabela 
(Scoditti 1990: 9)

nowau/kitava włoski przybliżony polski odpowiednik
biueiyani rosso 'czerwony'
dova rosso carminio 'karminowy jaskrawoczerwony'
biuebiuekena rosso-viola 'czerwono-fiołkowy, czerwono-fioletowy'

malaka
rosso pompeiano 'czerwień pompejańska'
rosso fuoco' 'czerwień ognista, jaskrawoczerwony'
rosso caldo 'żywa intensywna czerwień'

Farbę czerwoną nakładaną na lagimu i tabuya zawsze określa się tym sa
mym terminem: kara kaimalaka (Sc9). Barwę tę uzyskuje się dzięki wyciśnięciu 
korzeni rośliny o nazwie malaka (Scl71). W innych dialektach kiriwińskich na 
miejscu / może występować r, np. ma’rakana9 (R47, 319) 'barwa czerwona'. Od 
tego leksemu najprawdopodobniej wywodzi się nazwa wioski Omarakana, któ
rej mieszkańcy mówią w dialekcie kilivila. Malakava (A416) to magia czerwonej 
farby, która towarzyszy malowaniu łodzi. Malowanie na kolor czerwony za 
pomocą orzecha betelowego określa się morfemem talu (B, H), który występuje 
w terminie magicznym kayłalula wadola waga (A147, 417) 'barwienie na czer
wono ust czółna'.

W języku kiriwińskim również wyraz bweyani (R84, 305, N30, 85) ma zna
czenie 'czerwony', a także 'pomarańczowy'. W dostępnym nam korpusie tek
stów występują wyrażenia kalasia nabweyani (N247) 'czerwone słońce', Bolita 
Pilabweyani (Sunl0.19) 'Morze Czerwone', kapupu-bweyani kulugu (R280) 'moja 
kępka rudych włosów', łobweyani (Vit25.25) 'czerwony' (np. o chłopcu). Mor- 
fem bweyani może mieć zastosowanie predykatywne, poprzedza go wtedy lek
sem werbalny -kulu (N30) 'stawać się intensywnym'. Czasownik -kulubweyani 
(N30, 294) 'czerwienić się' pojawia się w przekładzie biblijnym: Lagaila bogwa 
bilubigaga valu paila labuma ikulubweyani toyo bwabwaula (Mdl6.3) 'Dziś burza, 
bo niebo się czerwieni i jest zasępione'. Znaczenie leksykalne 'rumienić się'

7 Znaczeniem prymamym przymiotnika gaga jest 'zły'. Jako przysłówek służy intensyfikacji 
przymiotnika, Ralph Lawton (1993: 307) określa go symbolem adv. sup. ('przysłówek superlatyw- 
ny'). Por. bwaini-gaga (R64,305) 'very well; extremely good; very very well'.

8 Według terminologii Ralpha Lawtona (1993) nowau to kitava, dialekt kiriwiński.
9 Por. merah 'czerwony' w malajskim i mena w malgalskim, a także maoryjskie whero (Cod- 

rington 1974 [1885]: 48).



wyrażają słowa, w skład których wchodzi oprócz morfemu bweyani formant to 
lub na, por. Etobweyani tau (N209) "Mężczyzna się rumieni" i Enabweyani vivila 
(N209) 'Kobieta (dziewczyna) się rumieni". W kiriwińskim przekładzie biblij
nym wyrażenia typu ijtrcoę 7roppóę (Ap6.4) "koń barwy ognia' i 5pdK(ov peyaę 
jruppóęó (Apl2.3) oddaje się jako wosa nabweyani (YG6.4) i dokanikani nabweyani 
saina naveka (YG12.3), a więc za pomocą leksemu bweyani. Prawdopodobnie na 
wybór takiego właśnie rozwiązania miał wpływ przekład angielski (The New 
English Bible 1970), w którym występuje przymiotnik red "czerwony", por. And 
out came another horse, all red i a great red dargon. W wersji rosyjskiej (Novyj 
Zavet 1989) pojawiają się dwa przymiotniki: puotcuu (kom) i Kpacnuu (dpaKOM).

W dialekcie kilivila występuje leksem bwebwerya (P67, B) "czerwony", który 
Bronisław Malinowski zapisywał także bwebweria (L340, 341, H) "czerwony" 
jako część złożenia luku-bwebweria (L340, 341) "czerwony orzech kokosowy'10 11. 
Wyraz ten wiąże się z określeniem bweabwearina11 'czerwony' w języku dobu. 
Jeden raz odnotował Malinowski biuebweygana (B) "czerwony".

We wsi Tauwema usłyszał Gunter Senft przymiotnik daya (N213) "czer
wony", który -  jak mu wyjaśnili tubylcy -  jest przestarzały. Niemieckiego psy- 
cholingwistę nie interesuje perspektywa historyczno-porównawcza, dlatego też 
nie podaje etymologii, która w wypadku omawianego leksemu stałaby się 
jaśniejsza dzięki zestawieniu daya z wyrazem dara "krew" w języku wyspy 
Duke of York (Codrington 1974 [18851: 87). We współczesnym języku kiriwiń
skim dala to nazwa podklanu, a więc grupy osób spokrewnionych ze sobą ma- 
try linearnie.

Inne kolory

Badania nad nazwami barw w językach polinezyjskich prowadzą do kon
kluzji o braku odrębnych rodzimych nazw koloru niebieskiego, a w niektórych 
wypadkach również zielonego (Krupa 1975: 131). Uwagę tę można odnieść 
także do języków Melanezji, a więc i kiriwiny. Próbę wyjaśnienia tego zjawiska 
podejmuje George B. Milner, który wyraził następującą sugestię:

In an environment in which the colours green and blue, as well as their shades, are
the predominant ones, white, black and red should suggest 'life', as cultural being,
in contrast with a nature perceived as 'static'12, (cyt. za: Scoditti 1990: 171)

Potwierdzeniem tej tezy jest oddanie greckiego erci xto x̂ opcb xópxw "na 
zielonej trawie' na kiriwiński jako omnumonuvau (Mk6.39), co z kolei w tłuma
czeniu interlineamym na polski brzmi "na trawie nowej' (o-mnumonu-vau).

10 Por. nukubweyani (N340) 'czerwony orzech kokosowy'.
11 W Archiwum Bronisława Malinowskiego w Londynie znajduje się teczka o tymczasowej 

sygnaturze (Mal201), która zawiera reprint listy leksemów: „Aboriginal Vocabulary of Dobu", 
zestawił ją W. Bromilow.

12 „W środowisku, w którym kolory zielony i niebieski, a także ich odcienie są dominujące, 
biały, czarny i czerwony sugerowałyby 'życie', jako istnienie kulturowe, w przeciwieństwie do 
natury postrzeganej jako 'statyczna'".



Znaczenie 'zielony' mogą wyrażać sekundamie przymiotniki -geguda (N223) 
'niedojrzały' i -genata (N224) 'surowy, nieugotowany, niedojrzały'. Analogiczne 
zjawisko występuje w języku tonga, w którym mata oznacza niedojrzałe owoce 
i kolor zielony (Krupa 1975: 129).

W kiriwinie bulum (N204) 'niebieski' jest zapożyczeniem z angielskiego (blue), 
gdyż nie ma rodzimej nazwy. Fragment spektrum widma, obejmujący ten kolor, 
nazywa się wspomnianym już słowem bwabwau (P67, G107, 152, L102, 106, 299, 
B, H, N85, 207) 'czarny, ciemnoniebieski, ciemnozielony, brązowy'.

Barwę żółtą określa się terminem yello (Sc385), który jest zapożyczony 
z angielskiego (yellow 'żółty'). Rodzime nazwy degadega (Sc385) 'żółty', digada- 
gile (P67) 'brązowy, żółty, zielony', digadegila (L322, B) 'jasnobrązowy, żółty' 
(pigmentacja jaśniejszej cery u tubylców), digadegila (N85, 214) 'żółty' dają się 
powiązać z wyrazem digadaga (L129) 'paproć orlicy'. W języku maoryjskim renga 
oznacza zarówno 'korzeń paproci', jak i 'żółty, żółtawy' (Krupa 1975: 130). Kiri- 
wiński leksem digadagile (P67) w istocie oznacza kolor paproci, który w zależno
ści od szeroko rozumianego kontekstu oraz części paproci (korzeń czy część na
ziemna) może odpowiadać polskiemu 'brązowy', 'żółty' czy 'zielony'.

W korpusie tekstów Guntera Senfta (1986) występują ponadto słowa kwi- 
nini (N302) 'żółty' i kwinini (N121) 'pigułki', gana'uga (N223) 'pomarańczowy', 
veravera (N408) 'różowy', sobą (N371) 'ozdoba, malowanie twarzy, za pomocą 
czerwonego soku z orzechów betelowych', bwebwekana (N208) 'czerwony'.

Intensywność barwy wyraża się za pomocą -kwoydudubile (L312) 'być po
ciemniałym'. 'Ciemność' to dudubila, a 'jasność' -  lumalama:

Mitaga dudubila youku gala wala bukudoki dudubila, e youku kudoki bogi saina lumala
ma makawala yarn. Dudubila dęli lumalama kudoki makawala wala (Saml39.12)
'Sama ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie, a noc jak dzień zajaśnieje: cmrok 
jest dla ciebie jak światło>'

3.2.2. Choroba

Ogólną nazwą choroby w kiriwinie jest forma katoula (Md4.23), która mo
że oznaczać również 'chorować', 'być chorym', np. Youku gala kukwatoula (Nie2.2) 
'Przecież nie jesteś chory',

Yeigu lakatoula (Ais33.24) 'Jestem chory'. Chorego określa się derywatem 
tokwatoula (Md9.12) utworzonym dzięki przyłączeniu formantu to- do podsta
wy słowotwórczej katoula.

Dotkliwymi chorobami na Wyspach Trobrianda są kapwawo (L143) 'sło- 
niowacizna' i kwebisibasi (N300) 'gruźlica'.

Objawy różnych chorób wyrażają w kiriwinie leksemy: gidageda (N224) 
'ból'; gidageda kunugu (N224) 'mam ból głowy', -gidageda (N224) 'boleć', 
-mayuyu (R319) 'być w bólu', mayuyu (N321) 'ból', mmayuyu (R247, 320) 'cier
pienie, ból'; Olumolegu mmayuyu wala, mm! (R247) 'W sercu czuję tylko ból. 
Ach!', simsim (N368) 'bolesny', -somata (N371) 'zmęczony', lewa (VA16.33) 'ra-



na'; -boku (R79, 304) 'kaszleć', -yaka- (N421) 'kaszleć', boku (N53, 199) 'kaszel'; 
agu boku (N53) 'mam kaszel', -bolasi (R24, 304) 'kichać', kaburułoguna (N240) 
'katar', sibula (L182, N364) 'uczucie zimna', agu sibula (L182, N364) 'jest mi 
zimno', kapukwapula (L320, B) 'pot'13 14, -kapukwapula (L316, 321, B) 'pocić się', 
-kabisaiki (R252, 309) 'puścić bąka', -kaminena- (N253) 'dostawać nudności, 
mdłości', -kamota (N253) 'mieć czkawkę', -korosim (N290) 'swędzić', np. Ikorosim 
pwasa (N290) 'Wrzód swędzi', -babańta (N190) 'zdrętwieć', np. Ebabarita kaikegu 
(N190) 'Noga mi zdrętwiała', -lagoba (S394, 308) 'wymiotować', np. balagoba 
(S394) 'zwymiotuję', milusapi (VA28.8) 'biegunka', solu (N371) 'biegunka', -solu- 
(N371) 'mieć biegunkę', pwasa (N290) 'wrzód', topwasa (B, H) 'owrzodzony 
mężczyzna', topwawa (L274) 'chory na elephantiasis', -katubuyani- (N265) 'zra
nić', -katubuyavi (R90, 312) 'zranić' (tj. spowodować upływ krwi).

Kiriwińska nazwa stanu podgorączkowego składa się z przymiotnika 
yuviyavi (R334) 'gorący': vovogu yuviyavi14 (N416) 'mam gorączkę'; vovola yuviy- 
avi (N430) 'ma gorączkę'. Greckie słowo ó rcupETÓę 'gorączka' oddaje się w ki- 
riwinie jako kałoula 'choroba': kala katoula isolovi (Mkl.31) 'gorączka ją opuściła' 
(por. ang. the fever left her). Inne przykłady kontekstów: Mitaga Saimoni yawala 
ikanukwenu, kala katoula yuviyavi wowola15 (Mkl.30) 'Teściowa zaś Szymona 
leżała w gorączce', Mitaga Publio tamala ikatoula kwekuluyuviyavi ikanukwenu wa 
kebila dęli milusapi (VA28.8) 'Ojciec Publiusza leżał właśnie chory na gorączkę 
i biegunkę'.

Zwalczanie chorób nazywa się w kiriwinie różnymi czasownikami: yomovi 
(R88, 334, N427) 'leczyć', -katumova- (N268) -katumovi (Md4.23) 'leczyć' (za po
mocą magii). Wszystkie mają ten sam rdzeń 'żyć', który w postaci zredupliko- 
wanej w zastosowaniu rzeczownikowym oznacza 'życie', np. ula momova 
(N329) 'moje życie'. W formach czasownikowych występują przedrostki kau- 
zatywne yo- lub katu-, które razem z rdzeniem mają znaczenie 'sprawić, żeby 
żyć'. Por. ikatumovi tomota komwaidona kasi lelia toyo kasi katoula (Md4.23) 'le
cząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu'; Bidubadu ikatumovi kasi 
katoula avai katoula avai katoula (Mkl.34) 'Uzdrowił wielu dotkniętych rozma
itymi chorobami', £ kalasia isakau pilatala, matausina iyosisi si tokwatoula, avai 
katoula avai katoula, komwaidosi imiakaisi Yesu; e isaili yamala baisa taitala taitala, 
ikatumovi matausina (Lk4.40) 'O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpią
cych na rozmaite choroby, przynosili ich do niego. On zaś na każdego z nich 
kładł ręce i uzdrawiał ich'.

Na Wyspach Trobrianda osobę leczącą chorych nazywa się tokatumova 
(Sunl5.26) 'lekarz' lub toyuvisa (Lk4.23) 'lekarz': Tobulnoaila gala magisi toyuvisa, 
mitaga tokwatoula wala magisi (Md9.12) 'Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci,

13 W języku magii stosuje się inne określenie: kajnoayasi (L221, 320).
14 Tłumaczenie interlineame: 
vovo-gu yuviyavi 
ciało_moje gorące
15 Tłumaczenie interlineame:
Mitaga Saimoni yawa-la i-kanukivenu, kala katoula yuviyavi wowo-la
Lecz Szymon teściowa_jego leży, jej choroba gorące ciało_jej



którzy się źle mają', Toyuvisa, kukwatumovaim tiłoulem (Lk4.23) 'Lekarzu, ulecz 
samego siebie'. Sama forma yuvisa (N430) oznacza magię usuwającą chorobę.

W tradycyjnej chirurgii narzędziem pełniącym funkcję skalpelu jest ostrze 
z obsydianu zwanego memetu (S469, B, H, N322). Wiąże się z tym inny leksem: 
-gweli (N232) 'ciąć kogoś ostrym kamieniem (jako środek leczniczy)', np. Egweli 
tokato'ula (N232) 'On tnie chorych (żeby ich leczyć)', bigweligu (N232) 'on mnie 
będzie operował'. Inny zabieg określa się terminami -kavageva- (N272) 'rozcie
rać liście/zioła na czole osoby, aby ją wyleczyć' i iwini kasi lewa (VA16.33) 
'obmył [ich] rany'.

Z praktyką lekarską czy akuszerską wiąże się również leksem valulu 
(Vit3.16) 'poród' (kam mmayuyu avai tuta m valulu (Vit3.16) 'w bólu będziesz 
rodziła dzieci'), -valulu (R89, 99, 330) (v.f.) 'rodzić', Evalulu gwadi (N109) 'Uro
dziła dziecko', i-valulu-si (L95) 'rodzą', suma (P68) 'ciąża', -suma (S179, B, H) 
'być w ciąży; zajść w ciążę', -suma-va'u (B) 'zajść ponownie w ciążę', -sumay 
(L95) 'stać się ciężarną', karisume (D) 'ciąża u samicy zwierzęcia'.

Nazwa krwi może się różnicować, por. buya'i (L102, N206) 'krew'; buya'i 
igu (N206) 'moja krew', -buya'i (N206) 'krwawić'; abuya'i (N206) 'krwawię'; 
ibuya'i vovogu (N206) 'moje ciało krwawi', buyavi 'krew' (S144, B, Sun7.68) 
'krew'; buyavigu (S144) '(moja) krew' (tzn. krew ze skaleczenia lub krwotoku); 
agu buyavi (S144) 'krew menstruacyjna', bimada (N195) 'skrzepnięta krew'; 
buya'igu bimada (N195) 'moja zakrzepła krew' (ang. my clotted blood).

Wyraz tobubwaila (Md9.12) 'człowiek zdrowy' powstał z przyłączenia 
formantu klasyfikującego to- do zreduplikowanej postaci bwaila, por. bwaina 
'dobrze, dobry'.

Chory psychicznie określany jest wyrazem tonagowa, np. tonagowa bayse si 
vavagi (S394) 'to są postępki osób chorych psychicznie'.

3.2.3. Ciało

Na oznaczenie ciała Trobriandczycy stosują morfem wowo-//vovo~, por. 
wowo- (H, Lk23.52) 'ciało', wowogu (S286) 'moje ciało', wowola (A251) 'jego/Ąej 
ciało', ilumkoli owowola bogwa leiwokuva kala lelia (Mk5.29) 'poczuła w ciele, że 
jest uzdrowiona z dolegliwości', Tau matauna ilokaia Pailato inigadi wowola Yesu 
(Lk23.52) 'On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa', woula (R20) 'ciało' 
(bez zaimka dzierżawczego)16, vovo- (N415) 'ciało', vovo-gu (R45) 'moje ciało', 
viliyonala vovogu (N412) 'moje ciało'. Charakterystyczną cechą gramatyczną 
w dialekcie kavataria jest forma uwo(si) (R242, 329) '(ich) ciała', w narzeczu wsi 
Tauwema spotkać można dwie formy: vovosi (N415) 'ich ciała'; uvasi (N415) 
'ich ciała', uwo(si) (R242, 329) '(ich) ciała'. Od morfemu uwo po dołączeniu 
przyrostka -li (L32) powstała forma -uwoli (S254) 'masować'.

16 Woula kala peula sitana bwaina, mitaga kabitam saina bwainigaga (Big24.5) 'Mąż rozumny jest 
lepszy niż krzepki, a światły muskularnego przewyższa'. Inny wariant tłumaczenia: 'Człowiek 
mądry ma moc, a rozumny zwiększa swą siłę'. Polski przekład zdania kiriwińskiego brzmi jednak: 
'Siła ciała jest dobra, ale mądrość jest lepsza'.



Ciało w znaczeniu masy mięsnej ma inną nazwę w kiriwinie: vilionela 
(Lk24.39) 'ciało7, viliyona (L90) 'mięso', 'ciało', viliona (Vit9.4) 'mięso', viliyonala 
(N412) 'mięso'. Pouczający jest tu cytat z Ewangelii według św. Łukasza: Kugi- 
saisi yamagu toyo kaikegu, yeigula goli asisu; kukwabikonaigusi e bukugisaisi; paila 
kosa gala isim vilionela deli tutuwanela, makawala kugisaisi isim baisa yeigu. Bogwa 
ilivala makawala, e ivituloki matausina yamala toyo kaikela (Lk24.39^40) 'Popatrz
cie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch 
nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja je mam. Przy tych słowach pokazał im 
swoje ręce i nogi'. Z przytoczonego przekładu biblijnego wynika, że w języku 
kiriwińskim wowola 'ciało' jest zakresowo szersze, obejmuje bowiem vilionela 
'masa mięsna czy mięśniowa' i tutuwanela 'kości'.

W korpusie tekstów występują różne postaci tego samego wyrazu: totu- 
wana (B) 'kość'; Gala kaitala totuwana bitawoula (Ynl9.36) 'Kość jego nie będzie 
złamana', totuana (N390) 'ość ryby', totuane- (N390) 'kość', tutuwanela (Lk24.39) 
'kość'; Totuwanela metoya ototuwanegu, e vilionala metoya ovilionegu (Vit2.23) 'Ta 
dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała'. Ponadto stosuje się 
nazwę totula (N390) 'kość'. Z nazw kości znane są nam visiala (Vit2.21) 'żebro' 
i pwaneta- (B, H) 'czaszka' (pwanetagu (N355) 'moja czaszka'), ponęta (B, H) 
'czaszka'. Wyraz lutu (N315) ma znaczenie 'muskuły, mięśnie', np. agu lutu 
(N315) 'moje mięśnie'. Wyraz vatiko- (S466) znaczy 'klatka piersiowa', kuvali- 
(N297) 'kibić, talia'; kuvalila (N297) 'jej talia'.

W kiriwinie yama (A264, S244, L29, 132, 182, E, R239, 333, N422) to 
ręka, ale także dłoń i ramię. Yaegu Pulitala yamala (R239) [ja Pulitala ręka-jego] 
'Wziąłem, co dał Pulitala'. Pulitala yamala lakau (R239) 'Ma prezent Pulitali'; 
oyamagu (R247) 'w mojej ręce', pila-kakata yamam (R292) 'twoja prawa ręka'; 
yamagu kweya-kakata (R286) 'moja prawa ręka', nema (A264) (archaiczne) 'ręka', 
yama- (A264, R239) 'ręka'; 'ramię', pilakakata yamam (R292) 'twoja prawa ręka', 
kwelopola yamagu (N422) 'dłoń mojej ręki'.

Dość obszerne słownictwo kiriwińskie dotyczące ręki i jej części składo
wych zebrał Gunter Senft (1986), które tu przytaczam wraz z danymi innych 
badaczy: sikwekwe- (N366) 'paznokieć' (u palców rąk i nóg); sikwekwela (N366) 
'jej paznokieć' (por. sikwekula (N366) 'jej paznokieć'), imdidi (N235) 'palec mały', 
imieka (N235) 'kciuk', imikekita (N235) 'palec serdeczny', imiluva (N235) 'palec 
średni', imita (N235) 'palec wskazujący', imitabo- (N235) 'palec', moikekita (R290) 
'palec mały', misikwaikwe(m) (R286) '(twoje) palce', kanavasia (N255) 'łokieć', 
kiveilopa yama- (N300) 'dłoń'; kweilopa yamagu (N300) 'moja dłoń', kapo'ula 
yamagu (N422) 'the back of my hand', kaylavasi (S283) 'łokieć, łokcie', kapo'u- 
(L286) 'ramiona', 'plecy', kapo'ugu (L286, N258) 'moje ramiona', 'moje plecy', 
kitakeva (N285) 'bark', ula kitakeva (N285) 'moje ramiona', bune- (N205) 'staw'; 
bunela yama- 'przegub ręki'; katukwela (N266) 'kość palców'; katukwela yamagu 
(N266) 'kości mojej ręki', kwebune- (N300) 'staw'; kwebunela yama- (N300) 'prze
gub', kwebunela kaike- (N300) 'kostka (w nodze)', posiga- (S286) 'pacha'; takabi 
posigala (S286) 'pieścimy pachy', pusiga- (N353) 'pacha'; pusigagu (N353) 'moja 
pacha', tubwalo- (L326) 'plecy'; bikimali vivila otubwaloda (S281) 'kobieta drapie 
nasze plecy', otubwalo-gu (N90) 'za mną' ('za moimi plecami').



Wyraz oznaczający w kiriwinie nogę i stopę składa się z formantu klasyfi
kującego kai-17, rdzenia -ke- oraz zaimka dzierżawczego, np. -gu. Por. kaike-gu 
(N44) 'moja noga', kaike-la (N38) 'jego/jej stopa', moya-tala kaikegu (R290) 'jedna 
moja noga', kwapa (N299) 'łydka', agu kwapa (N51) 'moja łydka', kweipiapa- 
(N300) 'udo', kweipiapagu (N300) 'moje udo', kwetutu- (N301) 'kolano', kwetutum 
(N301) 'twoje kolano', e baisa ikavagina opwaipwaia deli pwanetala igilivitau okwa- 
itutula (lGwel8.42) 'i pochyliwszy się ku ziemi wtulił twarz między swoje 
kolana', bunela kaike- 'kostka w nodze', visiyala (S286) 'pachwina'.

Słownictwo dotyczące opisu głowy i jej części można przedstawić za po
mocą następujących wyrazów i wyrażeń: alapo- (N186) 'brew, brwi'; alapogu 
(NI86) 'moje brwi', daba (LI63) 'głowa'; daba-gu (A439) 'moja głowa'; Dabagu 
gidageda (N211) 'mam ból głowy', gabula (S286) 'podbródek'; 'broda'; kala gabula 
(S286) 'jego podbródek'; agu gabula (N51, 222) 'moja broda', kabulu- (A439, 
R309, N240) 'nos'; kabulu-gu (A439) 'mój nos' kabulula kaykekita (S260) 'jego (jej) 
mały nos', kimla- (N284) 'szczęka'; kimlagu (N284) 'moja szczęka', kimwa- (S286) 
(N284) 'szczęka', 'policzek', kudu- (B, R273, N292) 'ząb'; kudugu (N292) 'mój 
ząb', mata- (S141, R86, N320) 'oko'; matauna pilakesa matala (R215) 'bezoki' ('ten, 
któremu pozostało jedno oko'), mayela (S286) 'język'; mayem (N321) 'twój język', 
mtokulolo- (R321) 'powieka', pola (R83, N351) 'brwi'; agu pola (N44) 'moje brwi', 
sosewo (L320) 'siwe włosy'. Ucho w zależności od dialektu czy narzecza ma 
nazwę: tayga- (L265), taiga- (Lk22.50), tęga- (N384) i tęga (Sc380), np. E taitala 
matausina iwaiya la towoletila tolula toveka, ikapituni taigala opilakakata (Lk22.50) 
'I któryś z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho', 
'ucho'; pilavasi taygana (LI75) 'czworo uszu', 'ucho', um laya taygam, um kuriga 
yeyum (L265) 'twoim żaglem jest twoje ucho, twoim sterem -  twój ogon' 
(o świni), Akatukoi tegagu (N266) 'Słucham bardzo uważnie', tuli tegala (N393) 
'on jest głuchy', teginenaya (N385) 'odstające uszy', tiginaya (S251) 'sterczące 
uszy' (por. naya (N337) 'żagiel'), vado- (N400) 'usta', wado- (F) 'usta', wadogu 
(A439) 'moje usta', kaywoya wadola (S251) 'wysunięte usta', wodila (R332) 'usta' 
(bez zaimka dzierżawczego); Avaka isuvi wa wodila gala biyogagi nona mitaga 
avaka isunapula metoya wa wodila, makwaina biyogagi ninasi tomota (Mdl5.11) 
'Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, 
czyni go nieczystym', udo- (lKorl4.21) 'usta'; migi (S175, 243, 287, F) 'twarz'; 
migila gaga (S243) 'jego zła twarz'; migila bubovatu (S260) 'jego (jej) okrągła 
twarz', kaygadu-gu (A439) 'moja potylica', kaygadu-la (B, H) 'potylica', kulu 
(S260, 464) 'włosy'; kulu-gu (L286) 'moje włosy', kwariga (L316) 'siwe włosy'.

Gardło to kayga (L327), kayo- (N273), por. Ipakala kayola (N273) 'Ma suche 
gardło', pakalakayola (B, H) 'wyschnięte gardło' kawa-la kayo-la (L340) 'mowa 
jego gardła', kayga-si (L327) 'ich gardła', Mwa! Kukwawota kaigam bila wakaiwa 
(Ais58.1) 'Krzycz na całe gardło, nie przestawaj', kayo-la (L171, 174, 338, B) 
'1. gardło; 2. łodyga'; kayo-la taytu (LI72) (metaforycznie „gardło czy szyja taytu", 
czyli łodyga taytu), kayo-m (L340, 341) 'twoje gardło' (odnosi się do łodygi 
orzecha kokosowego), pakalakayola (B, H) 'wyschnięte gardło' (por. -p&kala

17 W zapisie B. Malinowskiego -  kay (L169).



(B, H) 'wysuszyć' i kayola 'gardło'). W języku kiriwna kaiga (N243) to również 
formant klasyfikujący 'głos': kaiga-łala kaigi-tinidesi (R278) 'tylko jeden głos', ka- 
iga-veka (R278) 'donośny głos', ma-kaiga-na butula (R278) 'brzmienie tego głosu'.

W korpusie tekstów kiriwińskich występują także nazwy narządów we
wnętrznych: karuwa- (B) 'woreczek żółciowy'; karuwa-gu (S472) 'mój woreczek 
żółciowy', mekaru (S472) 'woreczek żółciowy', kata (B, N262) 'wątroba', kate- 
(N263) 'płuco', kategu (N263) 'moje płuco', kweita- (N301) 'żołądek'; kwetagu 
(N301) 'mój żołądek', lula (L173, R255) 'żołądek'; Avaka bisuvi wa wodila bilokaia 
wa lula e oluvi bisunapula (Mdl5.17) 'co wchodzi do ust, do żołądka idzie i wy
dala się na zewnątrz', kuku- (A243, N293) 'serce'; Ipipisi kukugu (N293) 'Moje 
serce bije'; boge ikarige, kukula wala ipipisi (A243) 'już nie żyła, ale jej serce jesz
cze biło', tomwetatina (N51, 389) 'serce'; ula tomwetatina (N51) 'moje serce', 
sile'u- (B, H, N368) 'jelito cienkie', nene'u (B, N337) 'anus'; 'rectum'.

We współczesnym języku znany jest wyraz keyale- (N282) 'nerka', choć na 
początku XX wieku tubylcy nie uważali, że produkuje ona bweisi (2Gwel8.27) 
'mocz'18.

Wydzielanie moczu nie łączy się z pracą nerek. Wąski przewód (wotuna) prowadzi 
z żołądka wprost do pęcherza i stamtąd przechodzi przez męskie i żeńskie narządy 
płciowe. Wypita woda wolno przechodzi przez ten wąski kanalik i przepływając 
przez żołądek częściowo miesza się z kałem19 i staje się brudna. W żołądku bowiem 
rozpoczyna się przemiana pokarmów w wydzieliny. (Malinowski 1984: 280)

Pozostałe części anatomiczne: kikiatula (N283) 'jądra', Itataisi kikiatula bunu- 
kwa (N283) 'Wytrzebili knura', gipoma (S283) 'biodra', kasesa (S337, N261) 'clito
ris', kwaypilapada (1273, 275) 'pośladki', kwe- (N300) 'jądra'; kwela (N300) 'jego 
jądra', kwi- (S286, R116) 'penis', kwilą (N302) 'jego penis', puwa (L109, 143, B, H) 
'wargi sromowe' i 'jądra', vi- (N409) 'vagina'; vila (N409) 'jej pochwa', wiła (S141) 
'vagina', wina (S344) arch. dial, 'vagina', puso- (N354) 'pępek', 'pępowina', pwaso- 
PPIV (N355) 'pępek', 'pępowina', pwaso-la (B, H) 'pępek'.

Odrębnych rozważań wymaga nona (B, H, R84, 209, 322) 'umysł', 'serce'. 
Do formy tej nie dołącza się przyrostków w przeciwieństwie do nano-la, por. 
Mitaga avaka bisunapula wa wodila, baisa metoya wa nona e biyogagi ninasi łomota 
(Mdl5.18) 'Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to czyni człowieka 
nieczystym', ivagi nanola (S464) 'oddziaływa na jej umysł'. Wyraz nano-la (S307, 
330, 393, 464, L50, 129, E) oznacza 'rozum', umysł'. Według przekonań Tro- 
briandczyków rozum jest w krtani, gdyż -  jak tłumaczą -  tam właśnie znajduje 
się narząd mowy.

3.2.4. Ciała niebieskie

Powstanie ciał niebieskich przedstawia następujący fragment Księgi Ro
dzaju, który w kiriwińskim przekładzie przyjmuje postać: E Yaubada ikaibiga,

19 Czasownik 'oddawać mocz' ma postać -bweisi (R105, 305) i -bwesi- (N209).
19 W kiriwinie pwa- (2Gwel8.27) to kał.



kawała, „lbodi kaitapa wa labuma bikelituli yam dęli bogi, e dęli bikibuboti kala yarn 
taitu, kabosigugula e deli kweluvala paka kala tuta. E bikatasi metoya wa labuma, 
paila bisimitali valu watanawa." E bogwa ikaloubusi makawala (Vitl. 14-15) 'A po
tem Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, 
aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; aby były 
ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak'.

Wyraz kaitapa (R310, N245) oznaczający tu gwiazdy, może odnosić się do 
pochodni stosowanych przy łowieniu ryb. Jego budowa morfemowa jest przej
rzysta: formant słowotwórczy kai-, który często występuje w nazwach narzę
dzi, oraz rdzeń tapa mający alomorfową postać -tapi (B, H) 'oświecać', 'świecić', 
'palić pochodnie'. Labuma (B, N303) to 'niebo'; wa labuma (Vitl.15) -  'na (w) 
niebie', a więc wyrażenie kaitapa wa labuma można oddać po polsku jako 'ciała 
niebieskie'.

Mieszkańcy Wysp Trobrianda stosują dwie nazwy słońca: Ulu (B) i kalasia 
(L122, R170), por. i-pela Ulu (L300) 'słońce wschodzi', isalili Ulu (N309) 'słońce 
zachodzi', Ulu igabu (N309) 'słońce przypieka', Lilu bikalapu naya (N247) 'słońce 
wybieli i wysuszy żagiel', Lilu bikali (N248) 'słońce wysuszy to', łkali kalasia 
(N247) 'słońce świeci', Lilu ikapwiki (N259) 'słońce zachodzi', isalili lilu (N309) 
'słońce zachodzi'; ipela lilu (L300, N309) 'słońce wschodzi', bi-kala kalasia, bewoye 
leria (L122) 'gdy słońce przypieka [i pali nasze ogrody] zostaną one również 
dotknięte plagą', kalasia nabweyani (N247) 'czerwone słońce', E kalasia isakau pila- 
tala (Lk4.40) 'O zachodzie słońca', E kabutuvatusi bikaloubusisi metoya okalasia, 
otubukona, outuyam (Lk21.25) 'Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach'.

Kiriwińską nazwą księżyca jest tubukona (B, L203, N392), por. iyuvola tubu- 
kona (N430) 'księżyc wschodzi'; otubukona (Lk21.25) 'na księżycu', tubukona 
enaveaka (N392) 'przybywa księżyca', uri bi-pipila: bi-vagi kwayviyaka, makawala 
tubukona wa bwata (L308) 'taro mogłoby się zaokrąglić -  stanie się wielkie jak 
księżyc w pełni', yapila (L308, N423) 'księżyc w pełni'; yapila tinava (N423) 'pół
księżyc', bwata (L306) 'pełnia księżyca', bwato (L306) 'pełnia księżyca', mweda- 
lela (N332) 'okres pełni księżyca', nanumanama tubukona (N340) 'bright moon', 
imiliyapila (S249) 'jak pełnia księżyca', Igau biwokuva tuta mwau matutona oluvi 
kalasia bidudubila, tubukona gala bilumalama (Mkl3.24) 'W owe dni, po tym ucisku, 
słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku', E walu makwaina gala ibodi migisi 
kalasia dęli tubukona visigala bitapi, paila Yaubada kala katugologusa ińsigala ititapi, 
dęli Lam matauna kala kaitapa valu (YG) 'I miastu nie trzeba ni światła ni księżyca, 
by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą -  Baranek'.

Gwiazda to utuyam (N398), por. outuyam (Lk21.25) 'na gwiazdach'. Manova 
(N319) 'konstelacja gwiazd', 'duża gwiazda'. Trobriandczycy znają następujące 
nazwy gwiazdozbiorów: bulakweda (N398) 'Malarz' (łac. Pictor), bunua (N398) 
'Mała Sieć' (łac. Reticulum), duyua (N398) 'Centaur' (łac. Centaurus), 'Chiron', 
kekaoma (N398) 'Trójkąt' (łac. Triangulum Australe), kekiyadiga (N398) 'Pavo' 
(łac. Pavo), kibayoya (N398) 'Orzeł' (łac. Aquila), kibi (N398) 'Canina', kibomatu 
(N398) 'Eridamus', kipi (N398) 'Strzelec' (łac. Sagittarius), korosi (N398) 'Krzyż' 
(łac. Crux), kubwana (B, L304, N398) 'Gwiazda Poranna', 'Orion' (łac. Orion), 
'Wenus', kubwanateta (N398) 'Pies Wielki' (łac. Canis Maior), mutatetu (N398)



'Wąż' (łac. Serpens), otilapewa (N398) 'Octans', soka (N398) 'Koziorożec' (łac. 
Capricomus), tokomwava (N398) 'Żuraw' (łac. Grus), tolile'ula yam (N398) 
'Waga' (łac. Libra), łoluta (N398) 'Skorpion' (łac. Scorpio), vivila (N398) 'Pies 
Mały' (łac. Canis Minor), vota (N398) 'Argo' (od nazwy statku argonautów, któ
rzy pod wodzą Jazona wyprawili się do Kolchidy po „złote runo" cudownego 
barana). Spadającą gwiazdę nazywa się wyrazem sulua (N374).

3.2.5. Czas

Kiriwińską nazwą czasu jest tuta20. Forma zreduplikowana oznacza 'zaw
sze, o każdej porze', np. tuta, tuta, bitakayta (S287) 'zawsze moglibyśmy się 
kochać', nasigavila dimdim bikotasi o davalusi bivagisi pikisi tutatuta (NI 18) 'gdy 
biali ludzie przybywają do naszej wioski, zawsze robią zdjęcia', uula akatupoi 
tutatuta, magigu banukwali biga Kilivila (N269) 'zawsze zadaję pytania, gdyż 
chcę poznać język kiriwiński'. Innym sposobem wyrażenia właściwie tej samej 
treści jest yambwata yambwata (S160, B, E, H, T3) 'zawsze' o przejrzystej struktu
rze morfemowej: yam 'dzień' i bwata (S160, B, E, H, T3) 'księżyc w pełni, pełnia 
księżyca', można owo znaczenie przybliżyć polskim 'dzień i noc, dniami i no
cami', czyli 'nieustannie'.

Reduplikacja morfemu oznaczającego 'dzień' wprowadza istotne modyfi
kacje semantyczne: yamyam (B, H) 'codziennie', yam yam (Vit39.10) 'codzien
nie', yamuyamu (Sc235) 'codziennie', yumyam Adv (N92, 429) 1. 'codziennie',
2. 'przez cały dzień', 3. 'dzień za dniem'.

Kiriwińską linię czasu21 daje się podzielić na trzy okresy: 1) odległej prze
szłości, 2) przeszłości lub przyszłości bliskiej czasowi osoby mówiącej, 3) nie
określonej przyszłości. Do pierwszego odsyła omitibogwo 'dawno temu', do 
drugiego -  makateki 'właśnie chwilę temu, za chwilę', a do trzeciego tuta bima 
'w przyszłości'.

omitibogwo makateki tuta bima
---------------------- ------------ 1--------------------X------------------1-----------------------------------------------

Gdy odesłanie od momentu mówienia (oznaczonego tu symbolem x) jest 
coraz mniej odległe, rozmówca może stosować różne określenia 'teraz', np. 
lagayla tuta (L187, 190) 'czas dzisiejszego dnia, teraz', tuta baisa (R62) 'teraz, 
dzisiaj', baisa tuta22 'teraz, zaraz': Baisa tuta bakonebu (R250) 'Teraz opowiem 
historyjkę', Ka, tuta baisa bogwa lanikolaim, youku goli Yaubada la tomota 
(!Gwel7.24) 'Teraz już wiem, że naprawdę jesteś mężem Bożym'. Gdy 'teraz'

20 Kiriwińskim odpowiednikiem znanego w Europie powiedzenia 'Czas mija tak szybko' czy 
'Jak szybko mija czas' jest Sena nanakwa kalasia (N335) 'Bardzo szybkie jest słońce'. Słońce (kalasia) 
symbolizuje tu czas.

21 Zob. Rokoszowa 1989.
22 Możliwe są różnice dialektalne, por. besa tuła (187,91) 'teraz' i Labini besatuta Alotau (N127) 

'Labini jest teraz w Alotau'.



staje się coraz bardziej punktowe, czyli wyznaczony przez niego odcinek czasu 
jest coraz krótszy, Kiriwińczycy używają wyrażenia oluwala baisa tuta (R240) 
'właśnie teraz': Gala bukudokaisi oluwala baisa tuta bagibataula — gala (R240) 'Nie 
myślicie, że właśnie teraz odpowiem ucztą -  nie'. Wyraz oluwala znaczy 'w środ
ku' (o 'w' + luwala 'środek'), a więc oluwala baisa tuta to 'sam środek „teraz", sam 
środek tego czasu (baisa 'ten', tuta 'czas')', czyli sam moment mówienia.

W języku kiriwińskim wyraz taytu oznacza zarówno rok, czyli roczny cykl 
uprawy podstawowego źródła pożywienia, tj. yamu, jak i samą roślinę o łaciń
skiej nazwie dioscorea esculenta. Jedynie kontekst pozwala odróżnić 'rok' 
i 'yarn'. Różnice dialektalne przedstawia tabela.

tauwema kilivila kavataria kitava polski
tetu taytu taitu teitu 'rok'

W kiriwinie nazwa miesiąca i księżyca jest (podobnie jak niegdyś w pol
skim) taka sama: tubukona. Trobriandzki kalendarz jest bowiem księżycowy, 
a nie słoneczny.

Lp.
Kiriwińskie nazwy miesięcy

1915-1918 (Malinowski) 1982-1983 (Senft) (N392)
1. Milamala milamala 'sierpień-wrzesień-październik'
2. Yakosi -

3. Yavatakulu -

4. Toliyavata/Gaygila toliavata 'listopad-grudzień
5. Yavatam/Katubugibogi yavatamwa 'styczeń'
6. Gelivilavi delivilai 'luty'
7. Bulumaduku bulumaduku 'marzec'
8. Kuluwotu kuluvotu 'kwiecień'
9. Utokakana otokakana 'maj';

10. llaybisila inebisila 'czerwiec'
11. Yakoki/Obatayouyo -

12. Kaluwalasi -
13. Kuluwasasa kuluvasasa 'lipiec'

Kalendarz kiriwiński uległ pewnej ewolucji na skutek oddziaływania 
europejskiej rachuby czasu. Badania terenowe Guntera Senfta (1996a: 384) 
z roku 1993 dowodzą, że milamala jest porą roku, a nie miesiącem. Określenie 
to obejmuje iyalaki 'sierpień', iyakoki 'wrzesień', iyakosi 'październik'. W trady
cyjnym kalendarzu na Wyspach Trobrianda rok zaczyna się w sierpniu, taką 
kolejność miesięcy zawiera przytoczony zapis Bronisława Malinowskiego. 
Natomiast prawie osiemdziesiąt lat później Trobriandczycy podają Gunterowi 
Senftowi nazwy miesięcy według kolejności obowiązującej współcześnie.



yavatamwa styczeń
gel uvilavi/Melivilavi luty
bulumaduku marzec
kuluvotu kwiecień
u tokakama//otokakama maj
inebisila czerwiec
kuluvasasa lipiec
iyalaki sierpień
iyakoki wrzesień
iyakosi październik
toliavatu/Ztoliavata grudzień

Śledząc etymologię nazw miesięcy nietrudno dojść do wniosku, że kalen
darz na Wyspach Trobrianda jest rolniczy. W nazwach stycznia i grudnia wystę
puje rdzeń yavata 'północno-zachodni wiatr, monsun'. Niektóre określenia od
zwierciedlają przekonanie, iż duchy zmarłych odwiedzają swoje wioski w okre
sie dożynek (sierpień, wrzesień, październik). Kilka nazw miesięcy odnosi się do 
różnych stadiów rozwojowych rośliny, która jest podstawowym pożywieniem: 
yamu (dioscorea esculenta). W marcu (bulumadaku) nowe yamy są bardzo małe 
i rzadkie, w kwietniu (kuluvotu) są one w dalszym ciągu małe, ale już rosną. 
W maju (utokakana) yamy stają się duże, a w czerwcu (inebisila) są już dostępne.

Pojęcie tygodnia i nazwy dni tygodnia przejęli Trobriandczycy od misjo
narzy, głównie z języka angielskiego: wiki 'tydzień'23, mandei 'poniedziałek', 
tuyusdei 'wtorek', wenesdei 'środa', fereidei 'piątek'24, sadada 'sobota', sabata 
'niedziela' (Senft 1996a: 383).

W kiriwińskim przekładzie biblijnym termin Sabbath ma następujące wy
jaśnienie słownikowe:

SABATE (Sabbath) Baisa mina Yudia si yam kwebumaboma, bivitouula Friday 
avai tuta kalasia bisalili, e bila bikeiita Sadada tuta matutona kalasia bisalili. Wa 
tuta matutona gala sitana gagabila bivagaisi avai paisewa25. (BP 1997: 465)

Odrębnych rozważań wymaga pragmatyka przekładu biblijnego, np. 
'wczesnym rankiem w pierwszym dniu tygodnia' ma postać eiyam Sunday 
(Mkló.l), pierwszym dniem tygodnia jest tu niedziela, którą określa się angiel
skim nieskażonym graficznie słowem Sunday.

Podstawowa opozycja dzień vs. noc przyjmuje postać yam vs. bogi26, np. 
ku-ula'i taytu yam, ku-ula'i taytu bogi (L294) 'wrzucaj taytu dniem, wrzucaj taytu 
nocą', E Yaubada lumalama idoki yagala yarn, dudubila yagala bogi. E bogwa leibogi, 
eiyam kaukwau, baisa yam kwaitala (Vitl.5) 'I nazwał Bóg światłość dniem,

23 Np. Kwaitala wiki anagi kwaiyu yam apusoposuma (Lkl8.12) 'Zachowuję post dwa razy w ty
godniu'.

24 Nazwy 'czwartek' G. Senft nie wymienia.
25 „SABATE (Sabbath). To żydowski dzień święty, zaczyna się w piątek z zachodem słońca 

i trwa do soboty do zachodu słońca. W owym czasie Żydzi nie mogą nic robić ani pracować'.
26 W dialekcie kitava opozycja ta ma postać yamu vs. bogi (Scoditti 1990).



a ciemność nocą. I tak upłynął wieczór i poranek -  dzień pierwszy', E kuna 
ikapusi ovalu watanawa kweluwovasi yam deli bogi (Vit7.12) 'przez czterdzieści 
dni i przez czterdzieści nocy padał deszcz na ziemię'.

W liczeniu dni i nocy stosuje się jednak klasyfikatory: odpowiednio kala- 
lub bugi-, np. kala-tolu (L210) 'trzeciego dnia' i bugi-łolu (R196) 'popojutrze'.

W kiriwinie nie ma pojęcia 'godzina'. W przekładzie biblijnym stosuje się 
nazwy pór dnia: bogwa iłobala kalasia (Y1.39) 'było to około godziny dziesiątej' 
(tj. czwarta po południu), E iłouwota kalasia (Y4.6) 'Było to około szóstej godzi
ny' (tzn. około południa), kaukwau baisa epokala valu (VA2.15) 'jest dopiero trze
cia godzina' (tzn. dziewiąta rano), Bogwa iłouwota kalasia, e valu komwaidona 
idudubila, igau ila iłobala kalasia (Mkl5.33) 'A gdy nadeszła godzina szósta, 
mrok ogarnął całą ziemię aż do dziewiątej', Igau wala yam kalasia namwaidona. 
Kidamwa availa bililoula wa yam, gala bikatupupeili, paila igisi mimilikałila. Miłaga 
kidamwa bililoula wa bogi, bikatupupeili, paila dudubila isisu baisa matauna (Yll.9-10) 
'Czyż dzień nie liczy 12 godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, 
ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie 
się, ponieważ brak mu światła', Saimoni, youku kummasisi ke? Ki, gala igagabila 
bukuyuuyausa bimomwa? (Mkl4.37) 'Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie 
mogłeś czuwać?'. We współczesnym języku kiriwińskim godziny według 
zegarka podaje się za pomocą liczebnika poprzedzonego klasyfikatorem mavi- 
la- (Lawton 1993: 289). Forma mavilatolu może w zależności od kontekstu ozna
czać np. trzy wersy piosenki lub godzinę trzecią.

Przy podawaniu wieku osoby stosuje się zaimek dzierżawczy klasy II (np. 
agu, kam, kala) z elementami składowymi liczebnika poprzedzonymi klasyfi
katorem kwai//kwei. Na pytanie Kevila kam tełu?27 (N384) 'Ile masz lat?' może 
paść odpowiedź Agu tełu kweluvatolu (N384) 'Mam trzydzieści lat' (dosł. 'mój 
rok trzydzieści'). Tłumacze biblijni zaopatrują przekład e ikwabuya paila taitu 
kweluwolima kweluwotolu kwaivasi (Lk2.37) 'i pozostała wdową. Liczyła już 
osiemdziesiąty czwarty rok życia' przypisem: Gagabila bitakivilasi „e baisa tuta 
kala taitu iboda kweluwolima kweluwotolu kwaivasi goli".

Polskiemu wyrażeniu przyimkowemu 'za trzy dni' odpowiada peryfra- 
styczna konstrukcja kiriwińska 'gdy miną trzy dni': Igau biwokuva kwaiyu yam, 
e kwaitolulaga yam guyau bitanekwaim, e bikaraiwaga bikapitunaisi kaiyom. Oluvi 
bilasoyasi wowom wa kai, e mauna bikomasi wowom (Vit40.19) 'Za trzy dni faraon 
rozkaże ściąć ci głowę i powiesić twoje ciało na drzewie. Wtedy ptaki będą 
rozdziobywały twe ciało'.

Antonimiczną konstrukcją jest Igau kwaitolu yam bogwa leiwokuva (VA28.17) 
'Po trzech dniach'. Por. E igau natolu tubukona bogwa leiwokuva (VA28.ll) 'Po 
trzech miesiącach', Igau kwailima kwaitala yam bogwa leiwokuva (Mdl7.1) 'Po sze
ściu dniach'.

Predykat zdania może być wyrażony przez liczebnik, jeśli poprzedza go 
przedrostek osobowy czasownika: A-kala-luwo-tala o-valu e l-a-ma (R279) 'Byłem

27 W dialekcie kavataria pytanie to brzmi: Kavaila kam taitu? (Vit47.8) 'Ile lat życia sobie 
liczysz?'



przez dziesięć dni w wiosce zanim tu przybyłem', Bakalalima (N246) 'Zostanę na 
pięć nocy' lub występuje on po baisa 'to' jako łączniku: Kala katumiki baisa maka- 
wala. Ka, tolu peta baisa kwaitolu yam (Vit40.18) 'znaczenie snu jest takie: Trzy 
kosze to trzy dni'. Liczebnik może jednak być częścią okolicznika czasu, np. 
Itulotula kwailima kwaiyu yam tuvaila (Vit8.12) 'czekał jeszcze siedem dni'.

W narzeczu Tauwema rdzeń czasownikowy -valova- (N403) 'opuszczać' 
służy tworzeniu wyrażeń zarówno 'w zeszłym ...', jak i 'w następnym ...', por. 
tubukona evalova (N392) 'w zeszłym miesiącu' (dosł. 'miesiąc, [który nas] opu
ścił') i tubukona bivalova (N392) 'w następnym miesiącu'28 (dosł. 'miesiąc [który 
nas] opuści'). W odniesieniu do roku możliwe są następujące konstrukcje: tetu 
bima (N384) 'w przyszłym roku' (dosł. 'rok [który] przyjdzie), tetu kwebogwa 
(N384) 'w zeszłym roku' (dosł. 'rok stary'), tetu emwa (N384) 'w ubiegłym roku' 
(dosł. 'rok, który przyszedł'), Avaka taitu leiwokuva ikaloubusi... (R69) 'Co się wy
darzyło zeszłego roku...' (dosł. 'co [w] roku, [który] się skończył, się wydarzyło').

Charakterystyczną cechą języka kiriwińskiego w porównaniu z polskim 
jest nieobecność przyimków w okolicznikach czasu: Gala lapaisewa minana 
tubukona lakato'ula senela (N120) 'Nie pracowałem w tym miesiącu, ponieważ 
byłem bardzo chory'.

W kiriwinie podobnie jak w wielu innych językach daje się zauważyć roz
różnienie między dialogue i recit (Benveniste 1970: 288), które przejawia się 
m.in. w opozycji nabwaia 'jutro' vs. eiyam 'nazajutrz', por. Nabwaia bitavagaisi 
kwaitala paka (Sun32.5) 'Jutro będzie uroczystość' i Eiyam, Yoni igisi Yesu ima- 
kaia matauna (Ynl.29) 'Nazajutrz zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu'.

Określeniu czasu czy też relacji czasowych służą klasyfikatory kiriwińskie 
bugi-, kwai-//kwe-, na-, kala-, siva-//sivi~, kaluwo-, por. bugi-veka (R196, 271) 'późno 
w nocy' (dosł. 'noc-duża'); ma-bugi-na bogi (R271) 'owej nocy', kway-ta-nidesi 
yam (L210) 'jeden tylko dzień', Kwaitala wiki anagi kwaiyu yam apusoposuma 
(Lkl8.12) 'Zachowuję post dwa razy w tygodniu', minana tubukona yamla kwe- 
luwotala (Sunl2.3) 'dziesiątego dnia tego miesiąca', natala tubukona (N392) 
'jeden miesiąc', tubukona mi-na-na (R290) 'tego miesiąca', na-vila tubukona (N67) 
'kilka miesięcy', ma-kala-na yam (R196, 279) 'cały ten dzień', kala-bobawa (R279) 
'wiele dni', siva-tala (L187, 189) 'pewnego razu', siva-bobawa (R295) 'często' sivi- 
budubadu (R295) 'bardzo często'; sivi-bobawa (R295) 'wiele razy', sivabidubadu 
(R62, 325) 'bardzo często', kaluwo-vasi (R279) 'czterdzieści dni' (= kalaluwo-vasi 
(R279) '40 dni'). Klasyfikator tuto- występuje w pytaniu Tuto-vila? (R299) 'Jak 
często?'

Kiriwińskie nazwy pór dnia to kaukwau (R251, 312, N91, 271) 'rano', lalai 
(N91, 304) 'południe', kwayai (N299) 'popołudnie, koyavi (R253, 315) 'wieczór', 
lubulotoula (N313) 'północ'.

Dialektalne zróżnicowanie słownictwa 'wczoraj', 'dziś', 'jutro' na Wyspach 
Trobrianda przedstawia tabela.

u Przykład ten potwierdza tezę, którą wysunął już Malinowski, że w 3. os. 1. poj. czas prze
szły tworzy się za pomocą lay i ay. Przedrostki te w innych dialektach przyjmują postać lei i e.



tauwema kilivila kavataria kitava
'wczoraj' lova loiva lova nova
'dzisiaj' lagela lagayla

lagayle
nagayne
naga

lagaila nageira

'jutro' nubyeya nabivoye
naboye
nabruoya

nabivaia naboya

Por. Agukuleya ikanawo; lagayla lamaye; yoku kayne gala mwali (A473) 'Moje 
resztki jedzenia tam leżą; dzisiaj je przyniosłem; może nie masz naramienni
ków', Nagayne isipukayse girina (A430) 'Dzisiaj oni rozpalają uroczyste ognisko', 
lagayle mi Omarakana i-lapu-si (L140) 'dziś ludzie z Omarakany dostarczają (idą 
i przynoszą) swoje lapu', Bwoyne, boge bu-kovilay-ma-si; nabwoye, buku-wayse 
Omarakana, baka-woymi (LI89) 'Dobrze, wy wypędziliście nas, lecz przyjdźcie 
jutro do Omarakany. My was pobijemy', Nabwoye kway-yu liku buku-kwa'u, 
kway-tala bulukwa, kway-łala bu'a. Kumayye ba-gis! (L193) 'Napełnij jutro dwie 
paki z belek z yamem, przynieś jedną świnię i jeden pęk orzechów areka. 
Przynieś to, a zobaczymy', I-kaybiga: „E ... nabwoye ba-la." l-didagi la waga Tu- 
dava, i-kaybiga: „Boge i-wokwo; ku-ma'i, a-miga'i um leya." (L203) 'On powiedział: 
Dobrze, popłynę jutro. Tudava uzupełnił jego czółno i rzekł: Gotowe. Podejdź 
tu. Ja zaklnę twój dziki imbir', naboye ba-gabu da buyagu-si (L156) 'jutro spalę 
naszą parcelę ogrodową', nabwoye ta-sunini da buyagu (L253) 'jutro wejdziemy 
do naszych ogrodów'; nabwoye gabogi (K) 'jutro wczesnym rankiem', Lova ka- 
keyakusi oluvalela davalusi kalivonasi bakalosi kapolasi va simla Tuma (N145) 
'Wczoraj mieliśmy zebranie w środku naszej wioski i zdecydowaliśmy, że 
udamy się na połów na wyspę Tuma'.

W zdaniu Lowa mina-Wakayse, lagayla mina-Kabwaku i-mapu-si, i-wokwo 
(L194) występują dwa okoliczniki czasu: lowa 'wczoraj' i lagayla 'dzisiaj' oraz 
jeden okolicznik miary iwokwo, który etymologicznie jest formą 3. os. 1. poj. 
czasownika -wokwo 'kończyć, skończyć, nie pominąć niczego'. Malinowski 
(1935: 183) tłumaczy i-wokwo angielskim to the full 'do pełna, w pełni'. Całe 
zdanie można oddać po polsku (wprowadzając niezbędne uzupełnienia kon- 
tekstualne zaznaczone w nawiasach) 'Wczoraj ludzie z Wakayse (przynieśli 
yarn), dziś ludzie z Kabwaku odwzajemnili się (im) w pełni'.

Innym przykładem użycia czasownika w funkcji okolicznika jest incipit 
zdania bi-kugwo i-livala Kaniyu (L192). Tłumaczy się go na angielski 'at first 
Kaniyu held forth' (Malinowski 1935: 215), co można oddać po polsku 'naj
pierw zabrał głos Kaniyu'. W dialekcie kavataria zdanie Bogwa ikugwa ivagaisi 
znaczy 'they have done it first' ('najpierw to zrobili', 'pierwsi to zrobili').



Dni poprzednie i następne w stosunku do momentu mówienia zestawia 
tabela.

'popojutrze' buxi-tolu (R196) bogitolu (N91,198)
'pojutrze' buzi-yu (R196, 271)
'jutro' nabioaia (R254, 321)
'dzisiaj' lagaila
'wczoraj' lava (R247,317)
'przedwczoraj' silovala (R247,325, N92, 367)
'trzy dni temu' silovalela (N92, 367)

Postać brzmieniowa kiriwińskiego wyrazu o znaczeniu 'przedwczoraj' 
może się w zależności od dialektu różnicować, por. siłowała (B, H), silowayła 
'przedwczoraj', siłovała (R247, 325, N92, 367).

W kiriwińskim odniesieniu czasowym istotne miejsce zwłaszcza w narra
cji mają wyrażenia składające się z wyrazu tuta 'czas' oraz zaimków baisa, 
ma-..-na i ma-...wena, por. Tuta baisa (Md3.1) 'W owym czasie', Wa tuta matuto- 
na (Md3.13) 'Wtedy', Wa tuta matutona (Mdl4.1) 'W owym czasie', Wa tuta 
matutowena (Mdl8.1) 'W owym czasie', Wa tuta matutowena (Md4.1) 'Wtedy'. 
Wszystkie one pisze się tu dużą literą, gdyż w tekście zwykle zaczynają aka
pity. Zamiast rzeczownika tuta może występować inna nazwa (np. yarn 
'dzień'): Wa yarn makwaiwena (Mdl3.1) 'Owego dnia'.

Kres na linii czasu oznacza się kiriwińskim słowem vigimkovila (R329, 331) 
'koniec', por. mitaga matauna ipeuloki igau kała vigimkovila, matauna bimova (MdlO.22) 
'lecz kto wytrwa do końca, będzie zbawiony', Mitaga availa bipeuloki tovana valu 
okala vigimkovila, matauna bimova (Md24.13) 'Lecz kto wytrwa do końca, będzie 
zbawiony', e ka! yeigu dęli yokomi tuta komwaidona, igau tutala tovana valu okala 
vigimkovila (Md28.20) 'A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skoń
czenia świata'. Antonimem końca jest początek: vitouula (Vitl.l).

Za otwierającą granicę na linii czasu można uznać polski leksem 'odtąd', 
który w kiriwinie ma postać metoya wa tuta matutowena, por. £ metoya wa tuta 
matutowena inainevi avai tuta bibodi bikasali matauna (Md26.16) 'Odtąd szukał 
sposobności, żeby Go wydać'.

Spośród innych konstrukcji należy tu wymienić: Bogwa isisu tuta kaduwo- 
naku baisa (VA18.23) 'Zabawił tam pewien czas', E tuta kaduwonaku kasisuaisi 
baisa (VA27.9) 'Upłynęło już wiele czasu', E tutala ikamkwamsa (Md26.21) 
'A gdy jedli', ola tuta Kini Erodi (Md2.1) 'za panowania króla Heroda'.

Bikatumataisi e yam kwaitolu oluvi bitokaia goli (Mk8.31) 'będzie zabity, ale 
po trzech dniach zmartwychwstanie' można tłumaczyć słowo w słowo: 'Zabiją 
go i dni trzy później powstanie właśnie'.

3.2.6. Ekonomia

Na Wyspach Trobrianda do niedawna handel miał charakter wymienny. 
Pieniądze nie były potrzebne. Dlatego obecnie nazywa się je wyrazem zapoży
czonym z angielskiego: mani (N319) 'pieniądze', por. manila pokala (Md22.19)



'moneta podatkowa', banika (Lkl9.23) 'bank', Mapaila avaka paila gala kusaila ulo 
mani wa banika, e łutala bama bakau ulo mani dęli kala katumkovila (Lkl9.23) 
'Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je 
z zyskiem odebrał'. W wyrażeniu łokwałumapu mani (Y2.16) 'bankier' pierwszy 
wyraz składa się z trzech morfemów: to, katu, mapu. Dwa ostatnie są podstawą 
czasownika -katumapu o znaczeniu 'zmieniać, wymieniać', zatem etymologicz
nie tokwatumapu oznacza osobę wymieniającą pieniądze. Sam morfem -mapu- 
(N319) oddaje się polskim 'sprzedać', 'kupić', 'prowadzić handel wymienny', 
por. Ibodi bukumapu vavagi makwaisina kamokwita, kabitam, kamitabubula dęli 
nikoli, mitaga saina mwau paila youku bukugimolivau makwaisina (Big23.23) 'Nie 
sprzedawaj -  nabywaj prawdę, mądrość, karność, rozwagę!'. W użyciu rze
czownikowym, a więc bez przedrostka osobowego czasownika, mapu29 
(Md5.46, N319) to nagroda, ale także wartość i cena, por. Paila kidamwa kuyeb- 
wailisi matausina wala availa availa iyebwailim, avaka kami mapu? (Md5.46) 'Jeśli 
bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie?', 
mapula (N319) 'cena', 'wartość', E mina Isireli bogwa eimaiyaisi Yosepa wowola 
metoya mapilana Itipita. E ibakwaisi mapilana Sekem, olumoulela makwaina pwa- 
ipwaia Yekobe bogwa igimoli metoya baisa matausina Emori litula paila mapula laka- 
tutala siliba (Yos24.32) 'A kości Józefa, które synowie Izraela zabrali ze sobą 
z Egiptu, pochowano w Sychem, na części pola, kupionego przez Jakuba od 
synów Chamora, ojca Sychema, za sumę stu kesitów', E ikalawasi mapilasina 
buki mapusi iboda 50,000 kina (VA19.19) 'Wartość ich obliczono na pięćdziesiąt 
tysięcy talarów w srebrze', Atagwala makwena mapula (N378) 'Przystaję na tę 
cenę'. W korpusie tekstów Bronisława Malinowskiego mapu-la (A178, S78, 89, 
377, B) to prezent odwzajemniający, prezent rekompensujący stratę, ekwiwa
lent. W narzeczu wsi Tauwema konstrukqa ,,-mapwe- + zaimek dzierżawczy" 
odpowiada polskiemu 'zapłacić komuś', np. bamapwem (N319) 'zapłacę ci'. 
W dialekcie kavataria stosuje się inny czasownik: -uliki30 (R108, 329), np. Bauliki 
mtona la wasi (R108) 'Zapłacę mu, co jestem mu winien'. Sam wyraz wasi (R108, 
332) oznacza 'dług', por. Kaivila kam wasi baisa ulo tokwaraiwaga? (Lkl6.5) 'Ile 
jesteś winien mojemu panu?', Tavila kam wasi? (Lkl6.7) 'A ty ile jesteś winien?'.

W korpusie tekstów, które zebrał Bronisław Malinowski występuje laga 
(A186, 426) 'ceremonia przekazu towaru wartościowego; sprzedaż z działki na 
działkę', laga (S212) 'sprzedaż tańców, przywilejów; tytułów' i laga (S459) 
'znaczna opłata'.

Charakterystyczny dla kultury trobriandzkiej leksem -gimwala- (L24, B) 
'wymieniać', 'prowadzić handel wymienny', 'zarabiać' we współczesnym języ
ku stosuje się również w znaczeniu 'dokonywać transakcji', 'kupować coś', 
'sprzedawać coś': igimwalasi (L24) 'wymieniali', 'prowadzili handel wymienny'. 
W kavataria ma on postać -gimoli (R103, 307) (o.f.), pojawia się w przekładzie 
biblijnym: Yesu isuvi Bwala Bomala, iyoubutubutu matausina igigimwalasi wa

29 W zastosowaniu czasownikowym: -mapu (S285, L189, 192, 193, 194, B, H) 'odwzajemniać', re
wanżować się'. Por. kay-mapu-la (SI 12) 'substytut' (również osoba zastępująca inną), Yoku kaimapum 
Gumagawa (R55) 'Gumagawa jest twoim zastępcą', Batnapu miyana leta (N319) 'Odpowiem na ten list'.

30 Innym czasownikiem o tym znaczeniu jest -woli (R108, 332) 'płacić'.



Bwala Bomala, ikatukovi si kabosakaila mani matausina tokwatumapu mani dęli 
kabasi matausina igigimwalasi bubuna (Md21.12) "A Jezus wszedł do świątyni 
i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni; powywracał 
stoły zmieniających pieniądze oraz ławki tych, którzy sprzedawali gołębie7, 
Idou la towotetila tailuwotala, isaiki matausina taitala taitala kwaitala kina, iluki 
matausina, kawała, 'Kugigimwasi metoya makwaisina igau bama' (Lkl9.13) 'Przy
wołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: Zara
biajcie nimi, aż wrócę'.

Forma zreduplikowana gigimwala może funkcjonować jako przymiotnik 
'kupiecki': Makawala waga kaigigimwala ivigaikasi, malawala goli minana imai 
kaula ola bwala metoya ambaisa ola tapwala (Big31.14) 'Podobnie jak okręt ku
piecki żywność sprowadza z daleka'.

W zależności od kontekstu gimwali to czasownik 'kupić', 'zapłacić', 
'sprzedać', 'prowadzić handel wymienny' (B, N226)31 lub rzeczownik 'handel 
wymienny' (A186, 189, 190, 362, G209, B). Od morfemu gimwala tworzy się 
nazwę wykonawcy czynności: togigimwala (lGwel0.15) 'handlarz'32, por. Ma
tausina togigimwala watanawa ivalamsi deli ikikayoyaisi mapilana, uula gala tuvaila 
aval tomota bigigimwala si guguwa (YG18.11) 'A kupcy ziemi płaczą i żalą się 
nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje', togimwala bubuna (Y2.16) 'sprze
dawca gołębi'.

Mieszkańcy Wysp Trobrianda stosują kilka synonimów: -vava (B, H) 'wy
mieniać ryby na inne towary', -vava (R105) 'handlować rybami', -kokwava- 
(N288) 'sprzedawać ryby; prowadzić handel wymienny rybami', vava (A190, 
G162, 231, B, H) 'wymiana towarów' (tam gdzie nie ma wasi), vava (R20, 331) 
'wymiana ryb', -vawoi (R105) 'handlować rybami'. Ponadto używają terminu 
wasi (P52, G94, 162, 231, L243, B, H) 'regularna i ceremonialna wymiana ryb na 
yamy' i wotaye (L334) 'wymiana ryb na żywność'.

Powszechnie znanym w Europie terminem antropologicznym jest -kula 
(A90, 91) 'prowadzić handel żeglarski kula', kula (S30, B, H, R315) 'handel że
glarski', 'ceremonialna wymiana kosztowności vaygu'a: naszyjników z czerwo
nej muszli soulava i naramienników z białej muszli mwali' (Waligórski 1981: 
679-680). Partnera w owym handlu nazywa się w kiriwinie karayta'u, a w języ
ku dobu gumagi, np. yegu gumagi (A275) 'mój człowiek' i ulo karayta'u (A275) 
'mój partner' (z którym prowadzę kula) 'pośredni partner'; ulo muń-muri (A278, 
A490) 'mój pośredni partner (czyli partner następnej generacji)'.

Ważnym terminem ekonomicznym na Trobriandach jest pokala (A99, 
Md22.19), który jako rzeczownik oznacza 'danina spłacana wodzowi', 'poda
tek', 'cło'33, a jako czasownik -  'składać daninę wodzowi' (A360). Forma pokala 
może ulec podwojeniu: -pokapokala (A360) 'składać daninę wodzowi' (redupli-

31 Np. Ema cgimwali tokioalu (N41) 'Przybył, aby sprzedać rzeźby'.
32 Por. ło-o.ko'o.ko (R40, 328) 'handlowiec' (zapożyczenie o nieznanym pochodzeniu).
33 Por. Yokomi bomami bukukioatuyoulasi avai pokala metoya baisa tolula, mina Libai, tousiwosi, 

łoyamata, topaisezoa tauivau kaina availa deli iwotetilasi wa Bioala Bomala (Est7.24) 'O ile chodzi 
o wszystkich kapłanów, lewitów, śpiewaków, odźwiernych, niewolników świątyni i sługi tego 
domu Bożego, to nie wolno na nich nakładać podatku, daniny ani cła'.



kaqa rdzenia wskazuje na upór i wytrwałość w składaniu daniny). Składaniu 
darów towarzyszy zwrot pokala um pokala (L54). W przekładzie biblijnym cel
nik nazywa się tokougugula pokala (Lkl9.2) 'celnik7: Tokougugula pokala goli leiu- 
vagaisi makawala\ (Md5.46) 'Czyż i celnicy tego nie czynią?'. Znaczenie etymo
logicznie wyrazu łokougula jest przejrzyste: 'zbierający' (to -  klasyfikator, -kou- 
gugula (R101, 315) (v.f.) 'zbierać').

W języku kiriwińskim występuje również nazwa takisi (N379) 'podatek' 
i -takisi- (N379) 'płacić podatki' zapożyczona z angielskiego (taxes 'podatki'). Wyraz 
katumkovila (Lkl9.23) znaczy 'zysk'34: Tomoya, m mani ibani kala katumkovila iboda 
kiuailima kina tuvaila (Lkl9.18) 'Panie, twoja mina przyniosła [zysku] pięć min'.

3.2.7. Emocje

W języku Wysp Trobrianda pozytywne emocje wyraża rdzeń bwa- 
ili35//bweli, który występuje w formach: -bigibweli- (N193) 'wyznać miłość (ko
muś)'; kubigibweligu (N193) 'wyznajesz mi miłość', -bigibwaili (Kak33.1) 'błogo
sławić', bobwaili (NI 10, 197) 'miłość'; Bukulivala minana vivila bobwaili yokwa 
(NI 10) 'Oświadczysz się tej dziewczynie (wyznasz miłość tej dziewczynie)', 
-mbwaili (R24, 319) 'ukochany', 'ulubiony'; to-mbwaili-la (R24) 'osoba, którą 
kocha (lubi)'; pila-mbwai'li-m (R24, 323) 'część, którą lubisz', 'twoja ulubiona 
piosenka'; gugulo-mbwai'li-gu (R24) 'spotkanie, które uwielbiam'; bulukwa 
na-mb-zvai'li-si (R24) .'Świnia, którą lubią'; na-mbwaili-si (R321) 'ich ulubione 
zwierzę'; mbweli (N44, 321) 'upodobanie', 'miłość'; na-bwayli-gu (S287) 'moje 
serduszko', 'moje kochanie' (o kobiecie); nambweligu kwava (N321) 'moja uko
chana żona'; -vigaki nambwailila 'zakochać się (w kobiecie)'; £ oluvi Samsoni 
iińgaki nambwailila natana vivila yagala Dilaila (Tokl6.4) 'Później zakochał się 
w pewnej kobiecie imieniem Dalila', -yebwaili (R333) 'kochać'; 'mieć w wielkim 
poważaniu'; Saina iyebwaili sainela tobaki (R63) 'Nadzwyczaj lubił palić'; 
-yo-bwayli (B, H) 'lubić'; 'przyjaźnić się'; -yobweli- (N426) 'kochać'; a-yobweli-m 
(N34, 426) 'kocham cię'; Sena ayobwelim senela! (N88) 'Naprawdę bardzo cię 
kocham'; ku-yobweli-gu (N34) 'kochasz mnie'; -yebwaili (Kak33.2) 'kochać'; Guy- 
au iyebwaili la łomota (Kak33.2) 'On kocha swój lud'; kunikoli ayebwailim 
(Yn21.16) 'Ty wiesz, że Cię kocham', yebweli (N424) 'miłość'; -yobweli- (N426) 
'kochać' (kogoś). W narzeczu wsi Tauwema pozostaje w użyciu leksem -bwasi- 
(N208) 'zakochać się'. Jednorazowo poświadczona jest forma vilokeya (N412) 
'miłość'; 'kochanie się'. W tym kontekście należy odnotować katudabuma (N265) 
'flirtowanie' i medara (S472) 'tęsknota', 'rozmarzenie'.

Stan zadowolenia wyrażają następujące formy trobriandzkie: -mwasau 
(N99) 'być zadowolonym'; Esakegu tobaki uula amwasau (N99) 'Dał mi tytoniu, 
to dlatego jestem zadowolony'; -mwasawa (B, L328, R242, N331) 'bawić się',

34 Por. katumkovila (R312) 'konkluzja, koniec czegoś'.
35 W zapisie B. Malinowskiego ma on postać -bwayli (S287) (rdzeń występujący w derywatach 

rzeczownikowych) 'kochać'.



'być szczęśliwym', 'weselić się', 'grać'; tamwasawa (S393) 'bawimy się'; bukum- 
wasawasi (Rml5.10) 'weselcie się', mwasawa (R20, 321, N331) 'zabawa', 'gra'.

Nazwa śmiechu wydaje się onomatopeiczna: gigila (N225) 'śmiech, śmia
nie się', -gigila (B, L328, R101, 307, N225) (v.f.) 'śmiać się'; Yeigu gala bagigila 
(Vitl8.15) 'Wcale się nie śmiałam', -gigili (R101, 307) (o.f.) 'śmiać się'.

Emocje negatywne nazywają formy z morfemem gibu (Nie2.2) 'smutny': 
gibuluwa (R249, N224) 'gniew', 'złość'; bukugibuluwa (1106); -giburuwa (B, A457) 
'rozgniewać się'; gala tayta igiburuwa (K) 'nikt nie jest rozgniewany', -giburu'a 
(S394) 'być rozgniewanym', -yogibului (R87) 'rozgniewać', 'rozłościć', -yogi- 
buluwi (R333) 'rozgniewać, 'rozłościć', -mitagibogibu- (N326) 'patrzeć gniewnie', 
-mitagibugibu (R93, 320) 'patrzeć gniewnie', mitigibugibu (Nie2.2) 'smutek'. Do 
tej samej dziedziny semantycznej należą mwau (R12, 321) 'smutek', nanogu 
imwau (N336) 'smutno mi', ninamwau  ̂(Nie2.1) 'zmartwienie', tutamwau (N394) 
'smutek, zmartwienie', -yomwau- (N427) 'być w depresji'. Na uwagę zasługuje 
tu również wykrzyknik woi! (N102, 418) 'och!' wyrażający zdziwienie, smutek, 
złość. Intensywną emocję negatywną nazywa wyraz leiya (R317, 317) 'furia, 
wielki gniew, wielka złość', por. Ililivala saina kala leiya (R64) 'On mówi 
w wielkim gniewie', Avaka paila kam leiya (Vit4.6) 'Dlaczego jesteś smutny?'.

Płacz nazywają dwa morfemy: -kavinavina (R313) 'lamentować'; yokomi 
gala wala ibodi bukukwavinavinasi kaina bukuvalamsi (Nie8.9) 'nie bądźcie smutni 
i nie płaczcie', -valam (R25, 330, N403) 'płakać'; Ve, avaka paila kuuvalam?36 
(Yn20.15) 'Niewiasto, czemu płaczesz?'.

Skrajnie negatywne nastawienie emocjonalne wyrażają formy: -koulovi 
(R99) (o.f.) 'nienawidzić'; Availa ikoulovaigu, tuvaila ikoulovi tamagu (Ynl5.23) 
'Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi', -kowolova (R99, N292) (v.f.) 
'nienawidzić', kowolova (Tog3.8) 'nienawiść', Ikoulovaigusi e gala isim uula 
(Ynl5.25) 'Nienawidzili Mnie bez powodu'.

Uczucie wstydu oddaje się za pomocą morfemu mosila//mwasila, np. mosila 
(R22) 'wstyd', -mosila (R24) 'wstydzić się', -mmosila (R22) 'być zawstydzonym'; 
E kasitaiyu wala tau deli vivila tokikimwadu wala, mitaga gala wala immosilasi 
(Vit2.25) 'Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec sie
bie wstydu'; gala bukummosila (1P4.16) 'nie wstydź się'; mmosila (R320) 'wstyd';, 
-msilay (L257, B, H) 'wstydzić się'; ku-msilay-gu (L257) 'wstydź się mnie'; mwa- 
sila (N331) 'wstyd'; ivagi kasi mwasila (S467) 'ogarnął ich wstyd'; kada mwasila 
(S394) 'nasz wstyd', 'wstydzimy się'; gala tavagi, kada mwasila (S394) 'nie robi
my tego, bo się wstydzimy'; -mwasila (B, H, N331) 'wstydzić się'. Podobny spo
sób użycia ma forma -kakayuwa (S407) 'zawstydzić się'.

Zazdrość nazywa się w kiriwinie pogi (R19, N18) 'zazdrość'; Kaina magidasi 
bitavigakaisi Guyau la pogi baisa yakidasi ke? (lKorl0.22) 'Czyż będziemy pobu
dzali Pana do zazdrości?', -pogi (VA17.5) znaczy też 'zazdrościć', np. Gala wala 
bukupogi matausina availa availa ivagaisi vavagi gaga (Sam37.1) 'nie zazdrość nie
sprawiedliwym', bitapugipogisi taitala baisa taitata (G15.26) 'wzajemnie sobie 
zazdrościmy'.

36 Forma -uvalam powstała w wyniku reduplikacji morfemu valam.



3.2.8. Etykieta

Na pytanie Kwatuli yokwa? (N58), któremu w polszczyźnie odpowiada 
'Jak się masz?' mężczyzna odpowiada Tolegu wala (N58) 'dobrze', a kobieta -  
llegu (vilegu) wala (N58) 'dobrze' (Senft 1986: 58). Wyraz kwatuli (N62, 299) jest 
w istocie formą 2. osoby 1. poj. czasownika, utworzoną przez przyłączenie do 
rdzenia -katuli (N62, 267) 'wyjawić, uczynić znanym' formantu osobowego ku-. 
Zgodnie z prawami głosowymi kiriwiny (zob. rozdział 2.1.2) ku+ katuli prze
chodzi w kwatuli 'co, co (jest) z, jak'. Repliki tolegu wala czy ilegu (vilegu) wala 
dosłownie znaczą odpowiednio 'ja sam tylko', 'ja sama tylko'37. Być może 
chodzi tu o brak trosk, a nie o samotność, i dlatego odpowiedzi te uznaje się za 
pozytywne.

Odpowiednikiem powitania jest kagutoki: E ka, Yesu ibodi minasina, ikaibiga, 
kawała, „Kagutoki" (Md 29.9) 'A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie!'. 
Samo pozdrowienie określa się w kiriwinie biga bobwailila (Rml6.3), a formułę 
awitali ulo biga bobwaila 'przesyłam pozdrowienia':

E awitali ulo biga bobivailila baisa Pirisila dęli Akila (Rml6.3)
i przesyłam moje pozdrowienia (komu?) Prysce i Akwili
'Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, Pryskę i Akwilę'

E avai tuta bukusuvisi bwala makwaisina, bukubigibwailisi matausina 
(Mdl0.12) 'Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem'. W przekła
dzie biblijnym występują również zdania typu isuvi ola bwala Sekaraia e ibodi 
Ilisabeta. Tutala Ilisabeta ilagi Meri la biga (Lkl .30-41) 'Weszła do domu Zacha
riasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi', 
w których bodi oddaje się polskim pozdrowić. Por. także E kidamwa kubodaisi 
semia wala (Md5.47) 'I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci'.

Kiriwiński wyraz talo'i (L256, 263, B) oznacza pożegnanie, a także (zob. 
A273, 290, 362, 365, 366, 390, 391, B, H) dar pożegnalny dla gości w kula (Wali
górski 1981: 679-680). Słowa pożegnania to biga taloi (N193). W rękopisach 
Bronisława Malinowskiego można spotkać katulaki (B) 'powiedzieć przyjaźnie 
do widzenia'. Być może jest to kauzatyw składający się przedrostka katu 
i rdzenia laki (por. ang. luck). W narzeczu wsi Tauwema poświadczona jest 
forma kayoni! (N274) 'żegnaj!'.

Podziękowaniu służy czasownik -nokagutoki (lKorl4.18) 'dziękować', por. 
anokagutoki (Rml.8) 'dziękuję'; Yeigu anokagutoki baisa Yaubada paila gagabila 
balivala biga belobelo e akakalisuwolaimi wala komwaidomi (lKorl4.18) 'Dziękuję 
Bogu, że mówię językami lepiej od was wszystkich' Ikugwa, metoya baisa Yesu 
Keriso anokagutoki baisa ulo Yaubada paila yokomi komwaidomi, paila komwaidosi 
mina watanawa ililagaisi bulogala mi dubumi (Rml.8) 'Na samym początku skła
dam dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, ponie
waż o wierze waszej mówi się po całym świecie'.

57 Zob. rozdz. 2.2.20.



Przeprosiny w zebranym korpusie tekstów kiriwińskich spotykamy jedy
nie w zdaniu: ilivalasi biga taimelu (VA16.39) 'przeprosili7 ('powiedzieli słowo 
taimelu'). We współczesnym języku kiriwińskim spotkać można formę sori 
(Sc384) zapożyczoną z angielskiego {sorry).

Formą pozdrowienia, wyrażenia szacunku jest pokłon. W przekładzie 
biblijnym Ivitouulasi ikavaginasi omatala, ikaibigasi, kawasi, „Wo! si giyouveka 
mim Yudia" (Mkl5.18) 'I zaczęli go pozdrawiać: Witaj, Królu Żydowski!' cza
sownik -kavagim (B, H, N272) oznacza w istocie 'pochylać się', 'schylać się', 'na
chylać się', 'płaszczyć się'. Synonimami są -kululu- (N294) i -temamila (N384).

Nie ma w kiriwinie odrębnego leksemu 'zapraszać'. Stosuje się nigadi 
'prosić' (w kontekstach religijnych 'modlić się'). E Pita inigadi bisuvisi bwala 
makwaina e bogi makwaim isisuaisi dęli matauna (VA10.23) 'Piotr więc zaprosił 
ich do wnętrza i ugościł'.

W języku kiriwina wyraz tilewa'i (N385) wiąże się z tradycyjną formą 
schlebiania. W dowód podziwu dla tancerzy odrywa się fragment ich stroju 
albo zawiązuje sznurek na ich ręce lub nodze, wypowiadając słowa agu tilewa'i 
(S297) 'mój węzeł pochlebstwa'. Tilewa'i (S182, 183, 297, 310, 355) to również 
schlebiający podarunek (wręcza go tancerz osobie, która wyraziła dla niego 
podziw).

Na Wyspach Trobrianda sposobem uhonorowania osoby jest włożenie 
pióra do jej włosów. Nazywa się to kali (N248).

3.2.9. Fauna

E Yaubada ikaibiga, kawała, "Ibodi maunela odabala pwaipwaia kasi gigisa 
migawelu migawelu bikaloubusisi, nabubolodila deli nabulutuvalu, navakaveka 
deli nakekita"38 (Vitl.24)
Totem Bóg rzekł: Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwie
rzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!'

Na podstawie dostępnego korpusu tekstów kiriwińskich można sporzą
dzić następującą listę nazw zwierząt: beba (R250, N192) 'motyl', bwibwi (N209) 
'szarańcza, gryzący insekt', bubuna (Md21.12, N201) 'gołąb', bulukwa (S319, 470, 
L95, 159, 175, 177, 193, 266, B) 'Świnia', bulumakau (R184, 305) 'bydło', bunukwa 
(N335) 'Świnia' (por. mimm mmwala bunukwa (N335) 'ten wieprz'), buribwari 
(A343, L300) 'rybołów' (łac. Pandion haliaetus), bwalodila (L175, 266, B, H) 'leśna 
Świnia', bwarodim (N337) 'dzika Świnia'; mimm mvivila bwarodim (N337) 'ta 
dzika Świnia, bwita (R19, 305, N18, 209) 'ośmiornica', dauta (S466) 'fregata', ge- 
gila (L340) '(papuga, zwierzę totemiczne klanu Lukulabuta)', gelu (L219, 298, 
299) (mag.) 'kura leśna', gogoila (Sunl6.13) 'przepiórka', gota (Kakl2.22) 'gaze-

M E Yaubada ikaibiga, kawała, “Ibodi maunela odabala pwaipwaia kasi gigisa migawelu
I Bóg mówi, słowa_jego Niech zwierzęta na_wierzchu ziemi ich gatunki różne 
migawelu bikaloubusisi, nabubolodila deli nabulutuvalu, navakaveka deli nakekita" 
różne przyszłyby, dzikie i domowe duże i małe



la', kababasi'a (G143, 144, 280, 283, B) 'czarna mrówka żyjąca pod ziemią', kana- 
ga (L286) 'papuga', kapań (L219, 292, R21, 311) 'pająk' (por. kapali (R21, N256) 
'pająk', np. Eyuvayola la bwala kapali (N429) 'Pająk przędzie pajęczynę'), keiyuna 
(R313, Vit3.1) 'wąż', kaybogine (L225) (mag.) 'stonoga', kim (L263, B) 'chrząszcz' 
(żywiący się taro), kim-doga (L256, B) 'chrząszcz o ostrych zębach', kim-suluva 
(L256, B) 'chrząszcz, wiercący otwory', kim-kwataku (L256, B) 'chrząszcz pod
ziemny', ka'ukwa (B, S394, L32, N271) 'pies' (np. Elebwau ka'ukwa (N306) 'Pies 
szczeka', ka'ukwa nagasisi (N86) 'wściekły pies'; por. dialekt kavataria: kaukwa 
(R188, 312) 'pies'; mi-na-na kaukwa R188 'tamta suka'; kudula kaukwa (R273) 
'motyw psiego zęba'), kikoni Ais66.17 'myszy', kokoni (L286, N288) 'szczur', 
kumeu (R32, 315) 'żaba' (np. Waia Naili saina bivakasewoki kumeu (Sun8.3) 'Nil 
zaroił się od żab'), kuriyava (L220, 310) 'delfin', kutu (R250, 316) 'wesz' (por. 
-kakakutu (S282) 'iskać wszy i jeść'), megesi (N321) 'mała wesz na głowie', nipawa 
(Sunl0.14) 'szarańcza', kuru (Saml02.6) 'sowa', kwalivia (N298) 'delfin', kwarota 
(N299) 'kura leśna', kwaroło (G107, L328, 329) 'zwykła kura leśna', kwa'u (L203, B, 
H) kwau (R20, 316, N19, 299) 'rekin', kuita (N293) 'ośmiornica' sisila kuita (N293) 
'nogi ośmiornicy', kwita (A234, B, H, N302) 'ośmiornica', liwali'usa (B, H) 
'karaluch', maniki (lGwel0.22) 'małpa', mauna (P46) 'zwierzę' (wszystko co 
fruwa lub szybko się porusza), mdauvali (N355) 'mucha', molubida (L328) pot. 
'kura leśna', mwanita (A340, 341, S190, L219, 290, E, N331) pot. 'stonoga', mwata 
(B, H, N331) 'wąż', Ikogiyaki nepa, lakatumati mwata (N287) 'nóż jest pobrudzo
ny, zabiłem nim węża', mwatatana (E) 'żółta gąsienica; pasożyt na bulwach', 
mwateta (E, N332) 'glista; dżdżownica', palolo (S221, LI 19) 'robak, występujący 
w porze urodzaju', rekorekwa (Md26.74) 'kogut', semwaraga (L327) (mag.) 'kura 
leśna', sivoyaivagau (N371) 'dżdżownica', subwaeki (N373) 'mrówka' (czerwona), 
tama (N380) (ang. clickbeetle), taninua (N381) 'sardynka', udawada (N396) 'zimo
rodek' (z rodziny Alcedinidae, ang. kingfisher), unava (N397) 'giek' (jaszczurka), 
urigowa (B, H) uligova (R21, 329, N16, 397) ungova (R21, 329, N16) 'krokodyl, 
aligator', yena (G239, L90, RIO, N41) 'ryba' (np. Abani yena kasi gigisa miga-tala 
wala (R289) 'Złowiłem tylko jeden gatunek ryb', Bała abani yena (N41) 'Idę 
łowić ryby', Kulosi-la va simla minasina yena kubanisi budubadu (NI 17) 'Musisz 
udać się na wyspę i złapać wiele tych ryb', Yokwa kupola budubadu yena (N107) 
'Złowiłeś wiele ryb'), yolumbila (L237, 328) (mag.) 'kura leśna'.

W kiriwińskim przekładzie Pisma Świętego występują zwierzęta, których 
nie ma na Wyspach Trobrianda. Ich nazwy są zapożyczeniami z angielskiego, 
np. beya (ang. bear) 'niedźwiedź', laioni (ang. lion) 'lew', leopoda (ang. leopard) 
'lampart', wosa (ang. horse) 'koń'39. Ich znaczenia opisuje słowniczek wyrazów 
nieznanych Trobriandczykom, załączony jako aneks do kiriwińskiego przekła
du Pisma Świętego (BP455-468). Przykładem jest hasło leopoda.

LEOPODA (leopard) Minana mauna nagigasisi, kala gigisa makawala pusa nave-
ka, isim kala tunutunu (kugisi YG13.2).
LEOPODA (leopard) Zwierzę to jest dzikie, wygląda jak duży kot, ma cętki (zob.
Apl3,2).

39 Przymiotnik określający wosa, a więc zwierzę, musi być poprzedzony klasyfikatorem 
na-, por. wosa napupwakau (YG19.11) 'biały koń'.



Inne zapożyczenia ilustrują zdania: Ku-va-koma minasina ulo lam (Yn21.15) 
Taś baranki moje' i Kuvakoma minasina ulo sipi (Ynl89.17) 'Paś owce moje', 
w których wyraz lam pochodzi z ang. lamb 'jagnię, baranek', a sipi -  z ang. 
sheep 'owca'.

Niektóre zwierzęta poznają Trobriandczycy dzięki obrazkom. Jeden z nich 
ma podpis Toyamata dęli la sipi 'Pasterz i jego owce'.

Toyamata dęli la sipi

Zdanie Gugwadi isilaisi otapwala ase iyamałaisi si sipi 'Dzieci siedzą na 
osiołku, pilnują owiec' będące podpisem ilustraqi w kiriwińskim przekładzie 
Pisma Świętego między s. 58 a 59 zawiera odsyłacz (Vit47.3.) do słów: Guyau, 
yakamaisi toyamata sipi makawala tubumaiasi eivagaisi 'Pasterzami trzód jesteśmy 
zarówno my, słudzy twoi, jak i nasi przodkowie'. Kiriwińska nazwa ase 
pochodzi z łac. asellus 'osioł'40. W ten sam sposób przekład biblijny przybliża 
wielbłąda. Na zdjęciu widnieje napis Tomota bisilaisi otapwala minana kameli 
'Ludzie siadają na tym wielbłądzie' odsyłający do zdania: Matauna tosikwawa 
ikau Eberaam la kameli buluwotala e ililoula ila matauna Nayo ola valu, mapilana 
Mesopotemia opiliyavata (Vit24.10) 'Sługa ów zabrał ze sobą dziesięć wielbłądów 
oraz kosztowności swego pana i wyruszył do Aram-Naharaim, do miasta, 
w którym mieszkał Nachor'. Nazwa kameli jest semickiego pochodzenia (arab. 
[dżamal]), zadomowiła się w wielu językach indoeuropejskich (ang. camel, 
niem. Kamei) za pośrednictwem greki (ica|niA,oę) i łaciny (camelus).

3.2*10. Flora

Zgodnie z obserwaqą Bronisława Malinowskiego (1935a: 68) im jakiś ter
min jest ważniejszy w języku Wysp Trobrianda, tym większa jest tendencja do 
używania go w szerszym zakresie.

40 Inny łaciński źródłosłów, asinus, nie wchodzi tu w grę, gdyż ma negatywne nacechowanie 
osioł, dureń, cymbał'.



Ka'i, for example, means anything from 'tree', 'plant', 'vegetable', 'wood as mate
rial', 'shrub', 'magical herbs', 'leaves', 'stick' to the abstract concept 'made of 
wood' or 'long object'; in this latter it also functions as a classificatory formative. 
The words megiva, 'magic', taytu, 'yam', kaulo, 'crops', all correspond to capital 
concepts and are used in a variety of meanings, some of which are remarkably 
far-fetched and figurative41. (Malinowski 1935a: 68-69)

Ze względu na miejsce występowania wyróżnia się: ka'i rayboag (L89) 'ro
ślina z grani koralowej', ka'i wa weyka (L89) 'roślina z gaju wioski', ka'i momola 
(L89) 'roślina z brzegu morza', ka'i wa bagula (L89) 'roślina w ogrodzie'. 
W węższym znaczeniu wyraz ka'i oznacza 'drzewo' jako przeciwstawienie 
munumunu42 'ziela' i wotunu 'pnącza' (Malinowski 1935a: 88).

Munumunu (L50, 88) to roślina, której się nie uprawia, gdyż jest bezuży
teczna, por. kuligaywo munumunu pela (L50) 'odrzuć to, bo to zielsko', Gala 
yagala, munumunu wala (L88) 'Nie ma nazwy, to po prostu zielsko'.

Nowotestamentowe wyrażenie av0oę x°PTOV 'kwiat trawy', przyjmuje 
w Biblii Tysiąclecia postać kwiat polny, a w Buki Pilabumaboma -  mnumonu lalela 
(Yml.10). W innym miejscu pojawia się zdanie

ei;T|pav0T| ó xópxóę, Kai tó av0oę Ê erceaev
wysuszona_została trawa, i kwiat opadł 
'trawa uschła, a kwiat jej opadł' 
mnumonu iyagi, e lalela ikalidubali (lPtl.24).

Forma lalela powstała z przyłączenia do rdzenia lala (L268, R316, N304) 
'kwiat' zaimka dzierżawczego 3. os. 1. poj la 'jej/jego'. Mnumonu lale-la znaczy 
'trawa kwiat-jej', czyli 'kwiat trawy', a więc 'kwiat polny'. Rdzeń lala może 
mieć zastosowanie czasownikowe, np. ka'i kayketoki i-lala43 (L93) 'mała roślina 
kwitnie', italala leywota (G421) 'sprawia, że leywota44 zakwita'.

Podstawa drzewa nosi nazwę u'ula, główna część pnia -  tapwana, 
a szczyt -  dabwana. Owoce określa się mianem uwa, jeśli są one dzikie, wtedy 
stosuje się wyraz kavaylu'a. Liście to yagavana (P47, L93, 99, 170, N420). yakwesi 
(N228, 422) yekwesila (Md24.32, Mkll.8, 13.28, IG22.2), por. bisi'u yagavana uri 
(L170) 'mógłby obrywać liście taro', Agolu yakwesi, kugolu lala (N228) 'Zbieram 
liście, zbierasz kwiaty', £ yekwesila paila yuvisi mina watanawa (IG22.2) 
'a liście drzewa [służą] do leczenia narodów'. Pączkujący liść nazywa się koko- 
pa, a główna żyła liścia kapo'ula.

41 „Przykładowo ka'i znaczy wszystko, od: 'drzewo', 'roślina', 'jarzyna', 'drewno na opał', 
'krzew', 'zioła magiczne', 'liście', 'patyk', aż do pojęć abstrakcyjnych, takich jak 'zrobiony z drew
na' lub 'długi przedmiot'. W drugim z tych znaczeń funkcjonuje jako formant klasyfikujący. Wyra
zy megioa 'magia, taytu 'yarn, kaulo 'zbiory' odnoszą się do zasadniczych pojęć i są stosowane 
w wielu znaczeniach, czasem bardzo wyszukanych i figuratywnych".

42 W dialekcie kavataria występuje forma mnumunu (Yml.10, lPtl.24).
43W tłum. interlineamym ka'i kay-ketoki i-lala

roślina cl.-mała ona_kwitnie
Typ działki.



Lista odmian taytu45 'małego yamu' obejmuje 28 pozycji: imkwitala, katu- 
myogila, tirimivamwa'u, kwayma, nabugwa, nakoya, sakaya, nonoma, lupilakum, lupi- 
sayse, kwaymwasia, titula'uya, titudobu, tiłuboya, udaweda, weynu'a, pupwaka, boma- 
tu, kalasamwayna, diduvakayviyaka, susu, tukuluwedi, bwadu'a, gibulaki, nutunatu, 
tomwaya, mwaredi, molugołana (Malinowski 1935a: 100).

Lista odmian kuvi 'dużego yamu' jest jeszcze obszerniejsza (42 pozycje): 
kwibanena, kuvisaku, kuvibwaga'u, kuviborogu, kuvipwawa, kuvipunaya, kuvitay- 
umila, kuvibaba, kuvibuya'i, kuvidubwadobwa, kuvigerena, kuvisiye'i, kuvidi'agila, 
kwiyatam, kuvidubwaneta, kuvisayda, komuri, boyawulu, bo'utuma, na'ovala, vivila, 
tayvivila, ilumteulo, todu'i, tobigabage, torara'i, tobabana, to'urabakana, tubwebegila, 
mogunam, maya'u, marada, masiku, muku, danuma, yama, yamsa, mwedomweda, 
pwadum, nisinosi, vatila, bwalage (Malinowski 1935a: 100).

Trzecią rośliną uprawną na Wyspach Trobrianda jest uń (L90, 104,105, 168, 
170, 200, 201, 202, 328) 'taro' (łac. Colocasia). Por. słowa mitologicznej postaci Tu- 
davy: basapwo kuvi, taytu, uń, ba-sapwo valu kumaydona (L202) 'ja będę sadził 
yarn, taytu i taro, obsadzę całą okolicę'. W dialekcie kavataria występuje forma 
uli (R21, 329) 'taro'. Szacuje się w przybliżeniu 30 odmian (Lawton 1990: 329).

Wyraz nuya (P49, L108, 110, 111, 117, 335, 336, B, H) oznacza tak palmę 
kokosową, jak i dojrzały owoc. Oboczną formą jest luya (P49, S468, 469, L108, 
110, 193, 201, 202, 335, 339, R21, 285, 318).

Najważniejszymi odmianami bananów (łac. musa) są: wakaya, kabulukusa, 
usikela, kuli, kanitopera-mwateta, usiyawiwi, usimauna, wowo'u, mokinana, siguni, 
memekwa i ulapeula (Malinowski 1935a: 114). Sama nazwa usi (LI 17) może 
oznaczać 1. 'drzewo bananowe', 2. 'pęczek owoców', 3. 'pojedynczy owoc'.

Alfabetyczna lista drzew owocowych i roślin o znaczeniu przemysłowym 
(Malinowski 1935a: 115-116) obejmuje m.in. bokaykena (pnącze), bubwaketa 
(yarn), buraku (drzewo owocowe), gutaguta (drzewo o jadalnych liściach), gwa- 
dila (drzewo owocowe o jadalnych owocach i pestkach zwanych kanibogina), 
kakayluva (drzewo z owocami rosnącymi w strączkach), kanibogina (pestki 
drzewa owocowego gwadila, wyjmowane z owoców i gotowane), kikirodu 
(drzewo o jadalnych liściach), kukupwa (drzewo owocowe), kukuva (pnącze 
owocujące cały rok), kum („drzewo chlebowe"), kwa'iga (pestka owocu vivi), 
kwanada (yarn), kwoymalesi (drzewo o jadalnych liściach), lawa (drzewo owo
cowe o jadalnych pestkach zwanych sasana), lokwa'i (drzewo o jadalnych 
liściach), luweta (małe drzewo owocowe o jadalnych liściach), menoni (drzewo 
owocowe), mokakana (drzewo owocowe), mokolu („jabłko malajskie"), mumwalu 
(yarn), natu (duże drzewo owocowe), noku (małe drzewo owocowe), nori'u 
(roślina pełzająca po ziemi z zielonymi owocami przypominającymi małe ana
nasy), nunuri (drzewo owocowe), pipi (drzewo o małych owocach podobnych 
do oliwek, niezwykle kwaśnych), sasana (pestki owocu lawa), sayda (orzechy,), 
saysuna (małe drzewo owocowe), seuse'u (drzewo o jadalnych liściach), tuma- 
tama (drzewo owocowe), utukwaki (jadalne nasiona owocu youmwegina), vadila 
(owoce z gatunku panadanusa), vidaveda (korzenie spożywane w porze głodu),

45 Pol. nazwą jest pochrzyn, a łacińską -  Dioscorea.



vivi (drzewo owocowe), wawolu (pnącze), waywo46 (drzewo „mango"), yoka- 
kayluva (drzewo o jadalnych liściach), youmweigina (drzewo owocowe, spożywa 
się także pestki zwane utukwaki).

W magii zastosowanie ma roślina o łacińskiej nazwie Ocymum basilicum, 
która przypomina miętę, w dialekcie kilivila jest nią sulumwoya (A417), w ki- 
tava -  sulumoia (SclOó).

3.2.11. Jedzenie

Do podstawowych leksemów w tej grupie tematycznej należą: daka 
(2Sml7.29, N53, 212) 'pragnienie' i molu (S373, G51, L25, R66, 320, N53, 328) 
'głód, łaknienie'. Por. agu daka (N53) 'moje pragnienie, mam pragnienie', agu 
molu (L46, N53) 'mój głód, mam głód', Gala tuvaila bibanaisi molu kaina daka 
(YG7.16) 'Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć', Kada molusi! (R66) 'Ale 
jesteśmy głodni!', Ambe tetu gala molu (NI 19, 123) 'Gdzie są yamy, tam nie ma 
głodu', E inikolaisi Debida dęli la łomota saina kasi molu deli kasi daka, e tuvaila 
kasi somata eililoulasi olawodila (2Sml7.29) 'Wiedzieli, że Dawid i jego lud byli 
głodni, zmęczeni i spragnieni', E gala magigu bawitali matausina dęli kasi molu 
bilosi (Mdl5.32) 'Nie chcę ich puścić zgłodniałych' . W kiriwinie głód można 
'zabić': E bogwa ikatumataisi kasi molu (Yn21.15) 'A gdy zabili swój głód'. 
W Bibli Tysiąclecia zdanie to ma postać 'A gdy spożyli śniadanie'.

Derywatami są ka-daka (R93, 309, N241) 'być spragnionym' i ka-molu46 47 
(N253) 'być głodnym', np. Paila akamolu, e kuvakamaigusi; akadaka, e kuvimom- 
waigusi (Md25.35) 'Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, 
a daliście Mi pić', Availa bimom sopi makwaina bogwa bikadakavau (Yn4.13) 'Każ
dy kto pije tę wodę znów będzie pragnął', Kidamwa kam tilaula bikamolu, kuva- 
koma matauna, E kidamwa bikadaka, kusaiki matauna bimom (Rml2.19-20) 'Jeżeli 
nieprzyjaciel twój cierpi głód -  nakarm go. Jeżeli pragnie -  napój go'.

Synonimem -ka-molu jest forma -mimolu- (N324) 'być głodnym' powstała 
w rezultacie reduplikacji molu. Bliskie znaczeniowo leksemowi -ka-daka są kon
strukcje z 'pakala (R47, 322, N346) 'spragniony, wysuszony (o gardle)': pakala- 
kayola (B, H) 'wyschnięte gardło', Ipakala kayola (N273) 'Ma wyschnięte gardło, 
suszy go w gardle', ipakala48 kayogu (N346) 'suszy mnie w gardle'.

W języku kirwińskim morfem -mom (S199, 473, R25, 320, N329) 'pić'49 two
rzy formy werbalne, które mogą się różnicować w zależności od tego, czy 
ogniskują czynność czy przedmiot czynności.

46 Por. wewa (N418) 'mango' w narzeczu wsi Tauwema.
47 Morfem -ka- jest werbalnym formantem klasyfikującym czynności jako dokonywane za 

pomocą ust. Por. także np. -ka-yau (R93) 'ziewać', -ka-sumsam (R93) 'żuć', -ka-numosa (R93) 'lizać'.
48 Przed pakala może występować jedynie przedrostek zaimkowy tizeciej osoby i.
49 Por. -kasagogu (N260) 'siorbać', -kakupwana (R253) 'chlipać'.



forma ogniskująca czynność forma ogniskująca przedmiot czynności
imomsi imomwaisi
ang. 'they drink' ang. 'they drink'
poi. 'piją' poi. 'piją'
imomomsi immomwaisi
ang. 'they are drinking' ang. 'they are drinking'
poi. 'piją' poi. 'piją'

Z diachronicznej perspektywy chodzi tu o pierwotne rozróżnienie ogni
skowania czynności *mom i przedmiotu czynności *momu (Lawton 1993: 26). 
We współczesnym języku morfemy te ewoluowały w tym samym kierunku: 
mom, a śladem dawnego u jest w. Spostrzeżenia te zdają się potwierdzać dane 
z dialektu kitava: rdzeniem o znaczeniu "pić7 jest mumu (Sc374).

Przykładami użycia form ogniskujących czynność picia są zdania: ba-mom 
(S199) 'chcę pić7; kidama tamomsi bayse sopi, boge takasouso'u (S473) 'jeśli napije
my się tej wody, to już posiwiejemy7; imomsi (R25) 'oni piją'. Kumom bwaibwai 
(N329) 'Pij mleczko kokosowe', matausina eimomsi sopi kaipeula leiwaiya botutu 
(VA2.13) 'upili się młodym winem'. Formami ogniskującymi przedmiot czyn
ności są: immomomwaisi (R26) 'piją coś', imomwaisi (R25) 'piją to'.

Zróżnicowane formalnie są również kiriwińskie czasowniki -kam (Pól, 
R310, N252) 'jeść' i -koma (L177, 307, B, R314, N129, 288) 'jeść'50.

forma ogniskująca czynność forma ogniskująca przedmiot czynności
ikamsi ikomasi
'jedzą' 'jedzą'
ikamkwamsi ikamkomasi
'jedzą' 'jedzą'

Sposoby użycia form werbalnych z kam ilustrują zdania: b-a-kam si-łana 
(Pól) 'zjadłbym trochę'; ba-kam, ba-mom (S199) 'chcę jeść, chcę pić', ikamsi kasi 
bulukwa (S470) 'jedzą swoją świnię'; kidama bikola yena, gala bikamsi (S468) 'gdy
by złowił rybę, nie mogliby jej jeść (ze względu na tabu)'; pela molu, kaulo ta- 
kam-si gala (L120) 'z powodu (klęski) głodu nie jedliśmy yamu; z powodu gło
du nie było co jeść', gala ikamkwamsi (S465) 'nie jedzą'; gala sitana ikamkwamsi 
(S472) 'nic nie jedzą', Lekamkwamsi bunukwa (N39) 'Świnia została zjedzona' 
(dosł. zjedli świnię'), Mtosina ekamkwamsi bwarodina gola vai, ekamkwamsi mokita 
(N96) 'Ci ludzie jedzą dzikie świnie, a ponadto oni jedzą także płaszczki, to jest 
prawda', Yaegu aluki kagu kaula bogwa isisu bitakamsi (R246) 'Powiedziałam mu: 
Jest już ugotowane, jedzmy to', £ yaegu alivala kagu baisa tuta gala bitakamsi 
taitu - baisa tuta simsimwai (R246) 'Więc powiedziałam: O tej porze roku nie 
możemy jeść yamów -  to pora na słodkie ziemniaki'.

Przykładami użycia morfemu koma są zdania: bikomasi kaulo (LI77) 'mo
głyby zjeść pożywienie z yamu', ikomasi uri (L307) 'jedzą taro', vai gala bakako- 
masi (R173) 'nie będziemy jedli płaszczki', Ma-tau-na Dokanikani b-i-ma b-i-koma

50 Bronisław Malinowski zanotował również inną postać: -korne (LIII, 137, 179, 180, 203, B, H) 
'jeść', 'zjadać', 'spożywać', 'przeżuwać'. Por. -kuli- (N294) 'przeżuwać i ssać'.



(R181) Ten Dokanikani przyjdzie i zje go', Kaina bogwa eikomasi kwau -  kaisekila 
(R252) 'Może rekiny go już zjadły -  kto wie!', Anta akoma nuya (N129) 'Przy
chodzę i jem orzech kokosowy'.

Czasowniki koma, kam i mom dają podstawę słowotwórczą derywatów: 
-koma-lugi (L319) 'jeśó do przesytu', łokwam (N388) 'kanibal', kamkwam (N253) 
'posiłek', kamkwepolu (N253) 'wspólny posiłek po ścinaniu nowych ogrodów', 
-kamkwepolu- (N253) 'jeść wspólny posiłek po ścinaniu nowych ogrodów', 
-kamweyuva- (N254) 'przynosić i jeść zioła, które intensyfikują smak orzechów 
betelowych', -va-kam (G167, L168) 'jeść rytualnie'51, -vakoma (B, E, H) 'sprawiać 
magią, żeby jeść', -momkoli (R320) 'smakować popijając', -vamom (R89, 99, 211, 330) 
(v.f.) 'dać picie', -vimom (R89, 99, 331) (o.f.) 'dać picie', tomomom (lKr5.11, Big2321) 
'pijak' (por. tomomom sopi kaipeula (IKró.lO) 'pijak', dosł. 'pijący mocną wodę'), 
kamkwam (Md6.25) 'jedzenie', momom (Md6.25) 'picie', momom (Ib9.10) 'napój'.

Osoba nie zachowująca umiaru w jedzeniu nazywa się po kiriwińsku 
togugoveka, por. Ka, togugoveka deli tomomom waini matauna (M dli.19) 'Oto 
żarłok i pijak'. W narzeczu tauwema pijanego określa się nazwą tospaki, np. 
w zdaniu Imum bia igau tospaki (N96) 'On pił piwo, a potem się upił'.

Na Wyspach Trobriandzkich pije się sopi (S464, 473, L24, 29, 39, B, F, H, K, 
R109, 280, 326, N104, 372) 'wodę', sopi luya (L110) 'mleczko kokosowe', bwaib- 
wai (R280, 305) 'mleczko zielonego kokosu', waini (Vit9.21) 'wino', bia (N96) 
'piwo', por. Kumom bwaibwai (N329) 'Pij mleczko kokosowe', Gala bukumom 
sopi wala, mitaga bukumom sitana waini paila bikiminum lopom, paila tuta tuta 
kukukwatoula (lTm5.23) 'Samej wody już nie pij, używaj natomiast po trosze 
wina ze względu na żołądek i częste twoje słabości', imom waini (Vit9.21) 'napił 
się wina', Kidamwa taitala imom wainibogwa gala magila wainivau; paila ikaibiga, 
kawała, 'Wainibogwa bwaina sainela' (Lk5.39) 'Kto się napił starego wina, nie 
chce potem młodego -  mówi bowiem: Stare jest lepsze'. Miód nie był znany, 
choć przekład biblijny stosuje wyraz kitońna (lSmll4.25, 2Sml7.28, Mkl.6), 
którego znaczenie jest wyjaśnione w przypisie (BP462).

Jadłospis Trobriandczyka jest monotonny: trzy razy dziennie pożywienie 
z gotowanego yamu, zwane po kiriwińsku kau.la (R31, 284, 312, N48, 271), por. 
Mtona gala magila kaula (R123) 'On nie chce jeść'; Paila uula kaula (R245) '(IGót- 
nia była) o jedzenie'. Średnia wieku wynosi czterdzieści kilka lat. Urozmaice
niem dietetycznym są lokwai (R284, 317) 'gotowane jarzyny', towamata (G103) 
'placek z taro', mona (A171, G155, W79, B, H, R280, 320, N114, 329) 'budyń 
z taro', tomatosi (N389) 'pomidory', bini (2Sml7.28) 'fasola', pempem (LI 15) 
'groch'52. Fragment Księgi Liczb zawierający nazwy jarzyn ma w kiriwinie 
postać: Itipita olumoulela takamkwamsi komwaidona yena avaka magidasi, e gala 
wala tamipumapusi. E ka, kululuwaisi susugelu, marena, lokwai, aniyani53 e dibirera!

51 Tzn. 'jeść skutecznie, tj. inaugurować przez jedzenie, stworzyć precedens, złamać tabu' 
(w Vakuta składanie ofiary duchom przodków polega na tym, że wszyscy mieszkańcy wioski 
jedzą ryby, po czym mogą już jeść taro i yam); vakam kuvi, vakam uri (G167) 'kazać jeść yam, kazać 
jeść taro'; vakam taytu (G171,426) 'kazać jeść taytu' (nazwa ceremonii).

52 Pempem (2Sml7.28) 'soczewica'.
53 Aniyani - por. ang. onion ['Anjdn] 'cebula'.



(Bal 1.5) 'Wspominamy ryby, któreśmy darmo jedli w Egipcie, ogórki, melony, 
pory, cebulę i czosnek'. Na Wyspach Trobrianda mięso jada się rzadko (bunu- 
kwa 'Świnia', wonu 'żółw', yena 'ryba', kwau 'rekin'). W kiriwinie zupę nazywa 
się lubwau (R280, 318, Rut2.14) i kweibubwau (N300) 'zupa'.

Leksemy oznaczające sposoby przyrządzania potraw zawiera następujący 
fragment: Mitaga gala bikomasi geyata kaina bisulusulusi avaka bikamsi. Mitaga 
bigabwaisi wala namwaidona, dęli kununa, kaikena, dęli goli komwaidona luguloguva 
isisuaisi olumoulela minana (Sunl2.9) 'Nie będziecie spożywać z niego nic suro
wego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu, z głową, nogami 
i wnętrznościami'. Wyraz geyata (R282) znaczy 'surowy, nieugotowany'54, 
w innych dialektach występuje genata (B, H, N224) 'surowy, nieugotowany, 
niedojrzały, zielony'55. Sulu (R23, 326, N374) znaczy 'gotować'56, np. Asulu mo
nę (L179) 'Gotuję budyń z taro', to-wosi i-sulu-bulami (L148) 'czarownik gotuje 
w oleju kokosowym', Ikaibiga basulu (R246) 'Powiedział mi, żebym ugotowała'. 
Forma bigabwaisi zawiera rdzeń gabu (A460, 460, R307, N222) 'piec': Bogi wala 
makwaina bigabwaisi minana vilionala e bikamsi (Sunl2.8) 'I tej samej nocy spo
żyją mięso pieczone w ogniu'.

Innym leksemem jest -vakapula (B, E, H, R330) 'przygotowywać posiłek, 
gotować'. Stanowi on podstawę słowotwórczą dla derywatu tovakapula 'osoba 
przygotowująca posiłki': E Samwela iluki tovakapula (lSaml0.23) 'Odezwał się 
Samuel do kucharza'. Wyraz vakapula (A163, 183, 373, G176, L186, B, E) ozna
cza 'ugotowane pożywienie dawane pracownikom'.

Poranny posiłek nazywa się kuleya (N294) 'śniadanie', a spożywanie go 
-kakuleya (N246) 'jeść śniadanie'. Bronisław Malinowski podaje wyjaśnienie: kuleya 
(A473, B) 'zimne jedzenie z poprzedniego dnia spożywane rano, resztki jedzenia'. 
W narzeczu tauwema obiad to kalalai (N247), a kolacja -  kekwayai (N277).

W kiriwinie kamkona znaczy 'smak'. Rozróżnia się przede wszystkim 
sumokainia (Ym3.12) 'słodki' i yayana (R333, Big39.6) 'słony': Makawala goli gala 
bitabani sopi sumokainia olopola sopi yayana (Ym3.12) Także słone źródło nie 
może wydać słodkiej wody'. W dialektach spotyka się różne formy, por. simo- 
kainia (R159, 325), sumokainia (Ym3.12) 'słodki', sumakenia (N374) 1. 'słodki',
2. 'bogaty', 3. 'smaczny'. Por. E imai mabubona ilavi wa sopi, e sopi ikivili isumo- 
kainia (Sunl5.25) 'Wrzucił on je do wody, i stały się wody słodkie', Kala kamko
na simokainiala makwala kitońna owodogu (YG10.10) 'w ustach moich stała się 
słodka jak miód'. Wyraz yayana może też oznaczać smak oceniany negatywnie: 
'gorzki' (L200, 204, H, N424). \-vagi sene bwoyne wala Kitava: gala sita' yayana, 
kuvi kava-kay-viyaka o valu, ola odila, o raybwaga bwoyne; kuvi kaba-la wala (L200) 
'Zrobił dla Kitavy wiele dobrego: ani śladu goryczy (w ziemiopłodach)', 
Ku-gise, gala i-sapwo ola odila -  yayana, o valu wala (1200) 'I patrzcie (komentuje 
narrator), on nie sadził w buszu. Tam ono jest gorzkie. Tylko w wiosce (on 
sadził i tam ono jest słodkie)'.

M Por. -koda (B, H, N287) 'jeść surowo (jeść surowe jedzenie, nieugotowane)', -kudakoda (B, H) 
'jeść na surowo'.

55 W kavataria ge'nata (R47,307) oddaje się ang. cookable 'nadające się do gotowania'.
56 W dialekcie kitava stosuje się suluma 'gotować' (Scoditti 1990: 375).



Formy pwayuyu (H, R324) i payuyu (N348) oznaczają '(smak) kwaśny', 
a yisi (Sunl2.15) -  'kwas'. Przymiotnik kalumatabwaila (Vit27.14) 'smaczny' wy
stępuje bez klasyfikatora: e minana isula kala tamala kalumatabwaila (Vit27.14) 
'ona zaś przyrządziła potrawę, taką, jaką lubił jego ojciec'.

3.2.12. Krajobraz

Leksemy bolita i pwaipwaia57 tworzą opozycję, której w polszczyźnie 
odpowiada przeciwstawienie 'morze' vs. 'ląd': Yeigu guma Iberu, e atemmali 
Guyau, matauna labuma kala Yaubada, bolita toyo pwaipwaia kala tobubulela (Youl.9) 
'Jestem Hebrajczykiem i czczę Pana, Boga nieba, który stworzył morze i ląd', 
bayse valu i-ka'ita pwaypwaya i-sisu bwańta (L79) 'w tym miejscu powraca ląd, 
a tam pozostaje morze'.

Sam wyraz pwaypwaya (G76, L20, 29, 66, 79, 87, 111, 147, 156, 158, 165, 269, 
315, 327, B, H) ma kilka znaczeń: 1. 'grunt', 'ziemia', 2. 'gleba uprawna', 3. 'ląd 
stały', 4. 'podłoga', 'dno', 5. 'teren przypisany ludziom ze względów ekonomicz
nych', 6. 'gleby posłuszne magii'. Z kolei bolita (R304) czy bwalita (N208) oznacza 
tak 'morze', jak i 'ocean', por. Bolita Pilabweyani (Sunl0.18) 'Morze Czerwone'.

'Ląd' występuje w kiriwińskim przekładzie biblijnym także jako yabala 
i valu: Matauna bogwa ivigaki bolita imili yabala (Sam66.6) 'Morze na suchy ląd 
zamienił', E tutala bogwa eikikivisiga, tokuyuva gala ivitusaisi valu, mitaga matau- 
sina igisaisi kwaitala mlula isim yasiba, idokaisi kidamwa gagabila ibodi waga bila 
bisiligavi baisa (VA27.39) 'Gdy dzień nastał, nie rozpoznali lądu, widzieli jed
nak jakąś zatokę o płaskim wybrzeżu, do którego chcieli -  jeśli by się dało -  
doprowadzić okręt'. Wyraz yabala składa się z dwu morfemów: klasyfikatora 
nominalnego ya- 'cienki, płaski' i rdzenia bała (S285) 'poziomy', 'poziomo'. 
Leksem valu (N404) jest wieloznaczny: 1. 'miejsce', 2. 'wieś', 3. 'miasto',
4. 'okolica', 'krajobraz', 5. 'środowisko', 6. 'świat', 7. 'klimat', 'pogoda'.

W kiriwinie simla (L201, N63) znaczy 'wyspa'58, np. ma-simla-si (L201) 'na
sza wyspa', Kumwasawasi, yokomi simla obolita! (Sam97.1) 'radujcie się, mnogie 
wyspy!', Tuta matutona bogwa lakakayalaguvasi kavitusaisi makwaina simla yagala 
Melita (VA28.1) 'Po ocaleniu dowiedzieliśmy się, że wyspa nazywa się Malta', 
Mesinaku wala waga bivia wa simla (VA27.26) 'Musimy przecież dopłynąć do 
jakiejś wyspy', Komwaidona simla deli koya imileiwausi galaga bitagisaisi (YG16.20) 
'I pierzchła każda wyspa, i gór już nie znaleziono' . Derywatem jest torey-simla 
(L201) 'gospodarz wyspy'59.

57 Różnice dialektalne przedstawia tabela.

tauwema kilivila kavataria tukwaukwa kitava
piuepwaya pwaypwaya pwaipivaia pwaipwaiya pwepwaya
bwalita bioarita bolita 7 bwańta

58 Simla pierwotnie miała postać Simula (B, H).
59 Torey- jest wariantem toli-.



W kiriwinie kwabwa'u (L316) to 'przylądek', np. gala kam kwabwa'u, kam 
kwalnva'u Silawotu (L316) 'to nie jest twój przylądek, Silawotu jest twoim przy
lądkiem'.

Wyraz kanakenuwa (L69, 79, 81, 87, B) 'piasek', 'plaża' przyjmuje w dialek
cie kavataria postać kanakenuva (R284, 311) (np. ikaliai la bwala wa kanakenuva 
(Md7.26) 'dom swój zbudował na piasku'), a w narzeczu tauwema -  kenakenua 
(N114, 279). Synonimem jest lumata (R318, N314) 'linia brzegowa', 'plaża'. 
Możliwa jest również forma oboczna numata (B, H). Lumata (L81, B, H) to także 
otwarte morze od wschodu i północy wyspy Kiriwina. Por. wa lum(a) (L81) 'na 
otwartym morzu', 'na otwarte morze', a także momola (G235, 313, 316, 344, 436, 
438, 440, 442,450, L81, 83) 'brzeg morza'.

Itayatila (lSml7.3) ma znaczenie 'dolina', por. oitayatila (Vitl3.10) 'w doli
nie', valu makwaina makateki bukusuvisi, viluwela koya deli itayatila (Kakll.ll) 
'Ziemia, którą idziecie posiąść, jest krajem gór i dolin',

Koya (P47, R109, N87) to zarówno 'pagórek', jak i 'góra': komwaidona koya 
kwevakaveka toyo kwekikekita bibusisi (Lk3.5) 'każda góra i pagórek [niech będą] 
zrównane', Ililoumakauasi ambaisa ambaisa oraibwaga deli wa koya, imili valusi wa 
lagi dęli omlopu (Ibll.38) 'błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i roz
padlinach ziemi'.

Istotne w mitologii trobriandzkiej są jaskinie, które nazywają się w kiriwi
nie dubwadebula (A482, S418, 465, 465, G342, LI 13, 164, B, H, N217) 'grota', 'ja
skinia', por. odubwadebula (S466) 'w jaskini'. Nazewnictwo jest tu bogate: dub- 
wadobwa (L102), dobula (N215) 'jaskinia wykorzystywana jako schronienie 
w czasie trzęsienia ziemi', katukwaka (N266), mlopu (N327) i m'lopu (R22, 23, 
320), vavatu (N407), lagi60. Wszystkie przytoczone wyrazy mają wspólne zna
czenie 'jaskinia', 'grota'.

Spośród kirwińskich nazw hydronimicznych można przykładowo wymie
nić sakala (N358) 'wodospad', tari'a (L283) 'nurt, strumień', utuwotu (Kakl0.7) 'po
tok', vaya (N407) 'rzeka', 'potok', waia (R150) 'rzeka', 'strumień', 'odnoga mor
ska', waya (G342, L126, W96, B, E, H) 'rzeka', 'strumień', 'potok'61, gońna 
(Yn6.19) 'jezioro', mlula (VA27.39) 'zatoka', kaysa'i (L204, B, H) 'fale przybrzeż
ne', 'fale', 'morze w czasie sztormu', lum (L81, S356) 'morze', wa lum (L81) 'na 
otwartym morzu', mamada (L204) 'odpływ', o mamada (L204) 'przy odpływie', 
mamala (N101, 318) 'niski poziom wody', Kaipota mamala! (N101) 'Ale niski po
ziom wody!'; talia (N379) 'wysoki poziom wody', przypływ', Kaipota talia! 
(N244) 'Ale wysoki poziom wody!', milaveta (L316, B, H) 'odnoga morska', 
milaveta (R252, 319) 'morze'(specyficzny rejon); 'jezioro', milaveta (N145, 324) 
'ocean', 'Morze Salomona', wa dom (L81) 'na lagunie'.

W przekładzie biblijnym oviloupakala (Sun3.18, Lk4.1, Lk7.24) oddaje 
wyrażenie 'na pustyni'.

60 Por. Baisa tuta kaina matauna isupepuni wala wa lagi kaina ambaisa wala tuwoli kabosupepuni 
(3Sml7.9) 'Ukrywa się zapewne w grocie lub w jakim innym miejscu'.

61 Wyraz ten może oznaczać również 'przełęcz'. Por. na waya (L126) 'na przełęczy', Guyau 
ivigaki waya bimada, e sakala bisimwaisi titayelu (Saml0733) 'Rzeki zamienia On w pustynię, oazy na 
ziemię spragnioną'.



Kiriwińską terminologię gleboznawczą przedstawia Bronisław Malinow
ski (1935: 82, 1987: 142): galaluwa 'czarna, ciężka gleba', butuma 'czerwona, lek
ka gleba', kawała 'czarna ziemia w pobliżu rayboag', dumya 'mazista, błotnista 
gleba', sawewo 'ziemia znajdująca się w otworach w rayboag i w sąsiedztwie 
rayboag od strony lądu', mo'a 'sucha lekka gleba w pobliżu rayboag' , malała 
'uboga skalista gleba', kwaydikudakuna 'bardzo skalista gleba'. Nie nadają się 
pod uprawę: podidiweta 'muł', kanakenuwa 'piasek', pasa 'słonawe błoto', dakuna 
'kamienie lub skała'. Dakuna dzieli się na vatu 'otoczak doczepiony do podłoża 
skalnego', rayboag 'wielka skała'62 63 i kaybu'a 'okrągły otoczak'.

Pwaypwaya, na której uprawia się ogrody, jest podzielona na duże części 
zwane kwabila, te zaś na mniejsze -  baleko. Wyraz buyagu 'parcela ogrodowa' 
przeciwstawia się odila 'buszowi', zwanemu również yosewa 'nie wykarczowa- 
ny busz znajdujący się poza parcelą ogrodową' (Malinowski 1935: 83, 1987: 
145). Istotnym leksemem jest kaulaka (L84) 'leżeć odłogiem'.

3.2.13. Łowienie ryb

Yena (G239, S469, 473, L29, 90, 168, 203, RIO, 284, 333, N41, 425) to ogólny 
termin oznaczający rybę. Jej najważniejszymi gatunkami na Wyspach Tro- 
brianda są. bayba'i (G107, F) (ryba objęta tabu), bulivada (A501) (mała rybka), ilia 
(L90), ilya (B), iraviyaka (A256, 260, 26), katatuna (A337), kaysipu (S355), kalała 
(A398, 410, B, H) (nazwa magiczna) 'harder, barwena', kumidu (R315), kwita 
(A234, L107, B, H) 'mątwa', kwaduwa (B, H), lova (R190, 317) 'belona'; madolu 
(G107) (ryba objęta tabu), lum'gwa (G107) (ryba objęta tabu), mamiła (G107) 
(ryba objęta tabu), marabwaga (A337), mawa (G107) (ryba objęta tabu), milabwaka 
(G107) (ryba objęta tabu), mki'uta (R23, 320), mwana (A445) (latająca czy skaczą
ca ryba), mwaylili (A339), nou (N339) (ang. stonefish), pega (A445) (latająca lub 
skacząca ryba), reregu (A337), sekela (G107) (ryba objęta tabu), sevaleya (N363), 
siga’u (G107) (ryba objęta tabu), sikum (S474), sivai (N370) 'sepia', soka (A256, 
S102, B, H) (gatunek ryby, której woreczek żółciowy jest szybko działającą tru
cizną), suyusayu (A261-263), toulam (B, H) 'harder, barwena', udawada (A339), 
va'i (B, H) 'płaszczka z rodziny Dasyatidae', yabwa'u (G107) (ryba objęta tabu).

W kiriwinie funkcjonują dwa synonimy o znaczeniu 'rybak': toluguta 
(LI 18, 124, B, H) oraz topola (N390) czy topoula (Md4.18-19). Pierwszy wyraz 
powstał w wyniku przyłączenia formantu klasyfikującego do morfemu -luguta 
(N313) 1. 'będący dobrym żeglarzem', 2. 'będący dobrym rybakiem'. Zróżni
cowanie topola i topoula jest wynikiem uwarunkowań dialektalnych podstawy 
słowotwórczej, por. -pola (N351) 'łowić ryby' i -poula63 (R323) 'łowić ryby', 
a także -poulo (L25, 118, 132) 'łowić ryby'. W narzeczu tauwema pozostaje 
w użyciu forma minupwapola (N325) 'rybacy', w której rdeń pola jest redupli- 
kowany jako pwapola. Wyraz pwapola (N355) oznacza 'łowienie ryb za pomocą

62 Por. raibwaga (R283,324) i raybwaga (L24,120,200), o raybwaga (L120,200) 'na grani koralowej'.
63 Taka poula występuje także w dialekcie kitava (Scoditti 1990: 375).



sieci'. W dialekcie kilivila stosuje się poulo (L145, B, H) 'połów ryb', por. megwa 
poulo (L145) 'magia połowu'.

Antonimem wyrazu toluguta jest tokwabu (A123, LI 18, B, H) 'nierybak' 
(„szczur lądowy").

Rybaków zaś dzieli się na -kalota (N251) 'mających udany połów' i na 
-nanota (N337) 'tych, którzy niczego nie złowili'64.

Trobriandczycy stosują różne sposoby łowienia ryb:
1. -pola/Ipoulal/poulo (za pomocą sieci zwanych wota (L139, B, H, N418)65),
2. -bani (N191) (za pomocą wędki)66 67,
3. -kaileta (N243) (za pomocą ręcznej siatki),
4. -kaitapa67 (N245) (łowienie w nocy za pomocą pochodni i dzidy68 na ryby)69. 
Pomocny rybakom jest trujący korzeń o nazwie tuva (N394)70 oraz kasusuvi

(N262) 'drewniany patyk stabilizujący pułapkę na ryby zwaną kivaya' (N286). 
Specjalnymi sieciami łowić można też ikrę, czynność tę określa się czasowni
kami -bwata (R104, 305) (forma ogniskująca czynność) i -bwati (R104, 305) (for
ma ogniskująca przedmiot czynności).

3.2.14. bódź

Kiriwiński wyraz waga oznaczający 'czółno, łódź' pochodzi z praoceanicznego 
*waga, które wywodzi się z przedpraoceanicznego *warjka (Ross 1988:459 i 464).

Trzy podstawowe typy czółen trobriandzkich opisał Bronisław Malinow
ski (1981: 164-165):

1. kewo'u71 -  wydrążona kłoda połączona z pływakiem lamina72 (A107, 256, 
257, B, H), nie ma nadbudowy z desek ani rzeźbionych bloków, nie ma też 
z reguły platformy,

2. kalipoulo73 -  różni się od kewo'u nadbudowaną z desek burtą i rzeźbie
niem na dziobie,

64 Por. -nanota (B, E, H) 'być bez niczego', 'przybyć z niczym' (w sensie ekonomicznym; np. 
wracając z połowów bez niczego, tj. bez ryb), inanota (R78) 'na próżno, nadaremnie, bez skutku', 
-lonanota (R96,317) 'pójść i niczego nie osiągnąć'.

65 Por. kulavaisi mi wota (Lk5.4) 'zarzućcie sieci na połów', Bikakosasi wota (N246) 'Zaplotą sieci 
na ryby', E nanakwa isilivasi si wota (Mkl.18) 'I natychmiast zostawili sieci', Yena ekobolusi vota 
(N286) 'Ryba uciekła z sieci'.

66 Bala abani yena (N41) 'Pójdę łowić ryby na wędkę'. E mina Babiloni iyosisi łomota metoya wa 
bani, makawala matausina goli yena (Abal.15) 'Babilończycy łowią ludzi na wędkę jak ryby'. Wyraz 
bani (NI91) jako rzeczownik znaczy 'haczyk, wędkę7, a jako czasownik -  także 'znaleźć'.

67 Synonimem jest -kedagi (N275), por. kaidagi 'pochodnia'.
“  Trobriandzką nazwą dzidy na ryby jest kayala (N273) lub keyala (N282).
M Jako rzeczownik kaitapa (N245) to 'pochodnia'.
70 Por. tuva (L89, B, H) 'pnącze, którego korzenie dostarczają trucizny do uśmiercania ryb'.
71 Zob. kewo'u (Al 11, 112) 'mała zwinna łódź', keioou (R270, 313) 'małe czółno rybackie'. Ety

mologicznie nazwa ta daje się powiązać z -kciuo (L200, 201, 202) 'żeglować', np. l-kewo Digumenu 
(L201) 'żegluje na Digumenu', 'pożeglował na Digumenu'.

72 Wyraz ten wywodzi się z praoceanicznego *saman.



3. masawa73 74 -  pod względem technicznym różni się od kalipoulo raczej cza
sem, jaki przeznacza się na zbudowanie oraz starannością wykonania, aniżeli 
istotnymi rozwiązaniami technicznymi.

Każde czółno masawa podzielone jest, w zależności od rozmiarów, na dziesięć, 
jedenaście lub dwanaście przedziałów zazanaczonych grubymi belkami -  riu, 
łączącymi kadłub czółna ze statecznikiem. Przedziały ogólne nazywa się liku, ale 
każdy liku ma odrębną nazwę i każdy pełni odmienną funkcję. Zaczynając od koń
ca czółna, pierwszy liku -  który, jak łatwo można zauważyć, jest zarówno 
wąski, jak i płytki -  zwany jest ogugioau, co znaczy 'we mgle'. Jest to miejsce na 
konchę sygnalizacyjną. Tu siadają mali chłopcy, których zadaniem jest dąć 
w muszlę z okazji różnych obrzędów i ceremonii.
Następny przedział nazywa się likumakava; chowa się tam część żywności. Trzecia 
część, zwana kayliku, służy tradycyjnie jako pomieszczenie na zbiorniki z wodą, 
zrobione z orzecha kokosowego. Czwarty liku zwany likuguya'u jest, jak sama na
zwa wskazuje, miejscem dla wodza, czyli guya'u, które to określenie używane jest 
jako tytuł grzecznościowy, oznaczający każdego naczelnika lub ważną osobistość. 
W tej części trzyma się zawsze czerpak do nabierania wody. Dalej występują czę
ści środkowe zwane gebobo, jedna lub trzy w zależności od wielkości czółna. Tutaj 
właśnie umieszcza się na platformie lilava i najlepszą żywność [...]; poza tym jest 
to miejsce przeznaczone na wszystkie wartościowe artykuły handlowe. Dalej są 
takie same części, jakie wymieniliśmy dla pierwszej części czółna, tylko w odwró
conym porządku. (Malinowski 1981: 275-276)

Każda osoba na czółnie pełni określone funkcje.

Na pierwszym miejscu mamy dowódców czółen, toliwaga, którzy przez kilka 
następnych tygodni będą odgrywali ściśle określoną rolę. Na nich ciąży obowiązek 
ścisłego przestrzegania różnorodnych tabu, zarówno na terenie Sinaketa, jak i Do- 
bu. Każdy musi odprawiać magię i brać udział we wszystkich ceremoniach. Ale 
też z ich udziałem będą główne zaszczyty i przywileje związane z Kula. Członko
wie załogi, tzw. usagelu, po czterech do sześciu mężczyzn w każdym czółnie, two
rzą dalszą grupę. Prowadzą łódź, odprawiają niektóre obrzędy magiczne i zasad
niczo każdy z nich prowadzi wymianę Kula na własną rękę. Paru młodszych męż
czyzn w każdym czółnie, którzy nie uczestniczą jeszcze w samej Kula, ale poma
gają w żegludze, stanowią następną grupę zwaną silasila. Czasem na wyprawę 
Kula uda się z ojcem mały chłopiec -  nazywany dodo'u -  jego zadaniem będzie 
dąć w konchę sygnalizacyjną. Tak więc cała flota składa się z czterech grup: 
toliwaga, usagelu, pomocników i dzieci. (Malinowski 1981: 267-268)

Charakterystyczne są nazwy własne czółen75: Tokwabu (A123, LI 18, B, H) 
'szczur lądowy', Kuyamataym (A123) 'pilnuj się, strzeż się (w domyśle: bo cię 
wyprzedzę)7, Topusa (A123, R190, 328) 'latająca ryba7, Yagwa'u (A123) 'straszy
dło7, Akamta'u76 (A123) 'jem ludzi7 (czółno było darem kanibali z Dobu).

73 Wyraz kalipoulo (Al 11) składa się z 2 morfemów: przedrostka kauzatywnego kali- (B) 
i poulo (L145, B, H) 'połów'.

74 Masawa (Al 11, R20, N19, 319) 'duże czółno' (używa w tradycyjnej wymianie Kula). Zob. 
ilustrację XXI w Argonautach (Malinowski 1922,1981).

75 Por. Amyagala waga? (N187) 'Jak się nazywa to czółno?'.
76 W podziale modemowym: A-kam-ta'u.



Terminologia żeglarska obfituje w następującym fragmencie Buki Pila- 
bumaboma: Mapaila ilasaisi koupa iligaiwasi makwaina obolita. E łuta makwaina 
wala itanekwaisi kala lovisuvisi kuliga, e ibiasi laya okabulula mwada yagila bidousi- 
lili waga e bidoububoti yasiba (VA27.40) Toodcinali kotwice i zostawili je w mo
rzu. Równocześnie rozluźnili wiązania sterowe, nastawili pod wiatr przedni 
żagiel i zmierzali ku brzegowi'.

Greckie dvKupaę 'kotwice' (biernik 1. mn.) oddaje się tu kiriwińskim sło
wem koupa (L206, B, H), które pierwotnie oznaczało 'patyk, za którego pomocą 
przycumowywane jest czółno, linię do cumowania', czyli funkcjonalnie 'kotwi
cę' (lub 'kotwice'). Wyraz kuliga (N294) (w kilivila kuńga P68, P69, L265) 'ste
rowanie', wiosło, 'ster' pochodzi z praoceanicznego *qulirj (Pawley, Ross 1995: 46). 
Ten sam źródłosłów ma również laya (L265, B, H) 'żagiel', por. *layaR (Pawley, 
Ross 1995: 46). W narzeczach tauwema (N337) i kitava (Sc374) jest naya, por. 
Lilu bikalapu naya (N247) 'Słońce wybieli i wysuszy żagiel' i um laya tayga-m, 
um kuńga yeyu-m (L265) 'twoim żaglem jest twoje ucho, twoim sterem -  twój 
ogon' (o świni). We współczesnej kiriwinie stosuje się również wyraz parai 
(N347) 'żagiel' (zrobiony ze sztucznego tworzywa)77. Żagiel jest stawiany na 
maszcie, który w kiriwinie nazywa się vania (N404). Leksem tuna- (N394) od
powiada polskiemu 'podnieść (żagiel)'. W wyrażeniu -bia laya 'nastawić żagiel' 
prymamym znaczeniem bia//bi'a (S318, 412, 413, B) jest 'ciągnąć'. Okabulula 
'przedni' składa się 3 morfemów: o-kabulu-la 'na_nosie_jego'. Fraza bidousilili 
waga e bidoububoti yasiba zawiera dwa czasowniki, których obie formy zawie
rają -dou (R83, 306) 'płynąć czółnem pod żaglem'. Drugim członem jest odpo
wiednio silili i buboti. Dostępne nam opisy kiriwiny notują jedynie derywaty: 
-kisilili (R94, 314, N285) 'zatapiać (trzymać pod wodą), -taisilili- (N378) 'kłaść do 
dziury', 'sadzić', -kabuboti (R101, 309) 'stwierdzać prawdę', 'zaręczać', -vitububoti 
(R100, 332) (o.f.) 'przepowiadać'. Wyraz yasiba (VA27.39) oznacza 'płaskie 
wybrzeże', a więc bezpieczne dla żeglarzy.

Terminy nazywające elementy konstrukcyjne czółna czy łodzi zawiera za
klęcie magiczne „Wayugo" (Malinowski 1922: 431)78: sibu 'płetwa balastowa' 
(ang. 'keel'), koumwali 'nadburcie' (ang. 'canoe gunwale'), sirota79 'dno łodzi' 
(ang. 'canoe bottom'), katukulu 'dziobowa część łodzi' (ang. 'prow'), gelu 'wrę
ga ' (ang. 'rib')80 81, kaysuya 'stępka' (ang. 'threading stick'), tabuyo 'wykończenie 
dziobu' (ang. 'prowboard'), lagim 'poprzeczna deska' (ang. 'transverse board'), 
kawaydala 'bok łodzi' (ang. 'canoe side'). Na Wyspach Trobrianda lagimn okre
śla się jako twarz, a tabuyo -  nos czółna czy łodzi (Scoditti 1990: 71)82.

77 W aga parai (N417) to łódź z żaglem.
78 Polskie odpowiedniki podaję zgodnie z terminologią zawartą w Słowniku żeglarskim 

(Petryński 1996). Jedynie tłumaczenie tabuyo, lagim, kwaydala jest zgodne z polskim przekładem 
(Malinowski 1981: 431).

79 Możliwa jest również postać silota (B, H).
80 Por. derywat usagelu (A197,201, 204, 323, 256, B, H) 'członek załogi', 'członkowie załogi'.
81 W dialekcie kitava występuje forma lagimu.
82 W dialekcie kitava twarz to migira, a nos -  kaburura. W innych dialektach możliwe są for

my migila i kabulula, np. kabulula zuaga (B, H, VA27.41) 'dziób łodzi'.



3.2.15. Magia

Magia istnieje w ramach swego własnego świata, który dla tubylców jest światem 
realnym. W związku z tym wywiera ona głęboki wpływ na ich zachowanie 
i w rezultacie świat magii staje się również realny dla antropologa. [...]
Z punktu widzenia dogmatu, wszelkie czyny magiczne, od pierwszych ofiar skła
danych duchom do ostatniego fragmentu formuły dotyczącej banana, polegają na 
zabiegach jednego typu. Każdy rytuał ma bowiem na celu „wyprodukowanie" lub 
„wytworzenie" jakiejś siły oraz przeniesienie jej pośrednio na jakiś przedmiot, któ
ry -  zgodnie z wiarą tubylców -  pozostaje pod wpływem tej siły. Na Wyspach 
Trobrianda mamy więc do czynienia z wytwarzaniem i stosowaniem melanezyj- 
skiej mana83 -  magicznej siły, która nie ma swojej nazwy w etnografii, ale która 
realnie istnieje w sferze wiary i zachowania. (Malinowski 1987: 349)

W dialekcie kavataria 'meguva (R46, 84, 289, 319) znaczy 'biała magia' 
(ogrodowa, miłosna, lecznicza), a także 'zaklęcie', por. formy czasownikowe: 
imeguva (R79) 'czaruje'; imigameguva (R79) 'czaruje'.

W kilivila jest megwa (Pól, A424, S34, 290, 472, G62, 135,136, L68,145,155, 
164, 178, 188, 209, B, F) (dla Trobriandczyka jest siłą tkwiącą w człowieku, 
przekazywaną z pokolenia na pokolenie za pośrednictwem tradycji, S290)
1. 'magia, zestaw praktyk magicznych', 2. 'właściwość magiczna', 3. 'specjalny 
system magii', 4. 'wypowiedzieć zaklęcie'. Por. konteksty użycia: bayse megwa, 
bayse gala megwa (L145) 'to jest magia, to nie jest magia'; megwa łowosi (G62, 
L145) 'magia czarownika ogrodowego', megwa bagula (L145) 'magia ogrodowa', 
megwa buyagu (W131) 'magia strony ogrodowej', megwa bwaga'u (L145) 'magia 
czarów'; megwa geguda (G149) 'magia niedojrzałych plonów', megwa matuwo 
(G149) 'magia dojrzałych plonów'; megwa poulo (L145) 'magia połowów', 
megwa o la odila (LI78) 'magia w buszu', megwa kabilia megwa (L145) 'magia 
wojny', kabilia la megwa (L145) 'magia wojny', da megwa-si (L145, 146) 'nasza 
magia'; ma-tau-si-na si megwa (L145) 'magia tych ludzi'; ulo megwa (L146) 'moja 
magia'; boma-la ulo megwa (L146) 'tabu mojej magii'; megwa la biga (L225) 'język 
magii'; megwa la keda (L147, 303) 'droga magii'; 'wyrażenie magiczne', 'magicz
nie', megwa tula (L173) 'magia żerdzi dzielących'; megwa wala o wadola (G144) 
'ustna magia', 'magia spełniana tylko ustnie' (czyli zaklęcie, któremu nie towa
rzyszy żaden obrzęd), megwa yagogu (LI73) 'magia sadzeniaków yamu'; 
mi-megwa (S470) 'wasza magia', kidama sene bipeulo yagila, gala tavagi megwa 
(S472, 473) 'jeśli byłby silny wiatr, nie uprawialibyśmy magii'.

Forma megwa (N94, 321) 'magia', 'formuła magiczna', 'zaklęcie' występuje 
również w narzeczu wsi Tauwema, por. Epaisewa megwa (N321) 'On sprawuje 
magię', Ekauke'ula megwa (N321) 'On sprawuje magię', Emigai megwa (N321) 
'On szepcze formuły magiczne', Kidamwa apaisewa waga kevau, atatai, atatai, taga 
tuvela ake'ula megwa (N94) 'Jeśli buduję nowe czółno, wycinam i rzeźbię, wy
cinam i rzeźbię, ale na dodatek uprawiam magię', Mtona Weyei emigai me-

83 B. Malinowski nie wyklucza powiązania etymologicznego wyrazu trobrinadzkiego malia 
(1. 'obfitość', 2. 'doroczny sezon obfitości', 3. 'dobrobyt') z oceanicznym słowem mana.



gwa (N107) Ten mężczyzna Weyei szepcze formuły magiczne'. Emigai megwa 
mtona Weyei (N108) Ten mężczyzna Weyei szepcze formuły magiczne'; Emigai 
megwa igau bikuna (N121) 'Uprawia magię, żeby później padał deszcz'; Gala 
kukwamituli megwa! (N253) 'Nie ujawniaj magii!'.

W dialekcie kitava zakres znaczeniowy megwa (Sc373) jest mniejszy: 'sło
wa rytualne' (ang. 'ńtual words'):

megiva is used by Kitawans to mean an ensemble of words combined as stanzas 
and each stanza us usually formed by two distichs. The words which form each 
distich are used in a 'unusual' sense compared to the meaning expressed by the 
same word in an everyday speech; the words in the distich are used as 'meta
phors' and they express a meaning which is 'unusual'. To be 'unusual' may signi
fy, for example, to evoke a 'magic' atmosphere, but per se the lexeme megiva does 
not convey the meaning of 'magic power'. Rather it should be translated into 'po
etic formula', 'poetic composition', or also 'to charm with the word, voice'84 85. (Sco- 
ditti 1990: 68)

Magia mająca wyrządzić komuś krzywdę, czyli tzw. czarna magia, nosi 
nazwę bulubwalata (A125), np. ma-tau-na i-bulati bagula, i-keulo bulubwalała 
(LI46) 'człowiek ten zaczarowuje ogród, recytuje czarną magię'. Różne jej od
miany to: rabayuma (D), ramtobu (D), raynagola (D).

Na Wyspach Trobrianda wykonawca aktu magicznego niejedno ma imię: 
bwaga'u (D, A73) 'czarownik', bwagau (N207) 'czarownik', 'szaman'; 'znawca 
czarnej magii', nabubwagau (N201) 'witch'; łobubwagau (N201) 'czarownik, sza
man', tobubogau (Dan2.2) 'czarnoksiężnik', bała!u (F, H) 'obcy czarownik', bara'u 
(D, A253) 'obcy czarownik' (w języku dobu to barau znaczy czarownik), mlu- 
kwausi (R4, 187, 320) 'latające czarownice', 'żerujące duchy'; 'duchy, które 
posiadają ciała śpiących kobiet, które zatem dokonują złośliwych czynności 
magicznych', mnukwausa (N328) 'latająca czarownica', mulukwausi (A76) 
'wiedźma latająca', muluvila (B) 'wiedźma', muluvili (H) 'wiedźma', tokaisivila 
(Dan2.2): mapaila mataun idou la tovitoubobuta, la tomagameguva, la tobubogau dęli 
la tokaisivila bimaisi bitanekwaisi mimi makwaina baisa matauna (Dan2.2) 'rozkazał 
więc przywołać wykładaczy snów, wróżbitów, czarnoksiężników i Chaldej
czyków, by powiedzieli królowi, jakie miał sny', yoyova (S37,194, 360, 40, B, H, 
N429) 'czary, gusła latających czarownic', 'czarownice', 'wiedźma latająca', 
wiedźmy latające', yoyowa (A238, N429) 'wiedźma latająca'.

Różne nazwy mają też duchy: baloma85 (A455, S145, 147, 148, 156, 158, 159, 
162, 179, 327, G126, 287, 468, L83, 148, 151, 159, 262, W49, 84, 85, F, H) 'duch

84 „Mieszkańcy Kitawy stosują megwa na oznaczenie grupy wyrazów połączonych w strofy 
i każdą strofę tworzą zwykle dwa dystychy. Słowa tworzące każdy dwuwiersz są używane 
w 'niezwykłym' sensie w porównaniu ze znaczeniem wyrażonym przez to samo słowo w mowie 
potocznej; wyrazy te w dystychu używane są jako 'metafory', one też wyrażają znaczenie, które 
jest 'niezwykłe'. 'Niezwykłość' może oznaczać wywoływanie pewnej „magicznej" atmosfery, ale 
per se leksem megwa nie wyraża znaczenia 'moc magiczna'. Raczej powinno się go tłumaczyć jako 
'formułę poetycką', 'utwór poetycki' lub także 'czarować słowem, głosem"'.

85 Por. si bwala baloma (G59, 77, 115, 281, 425) 'dom duchów' (mała konstrukcja z patyków, 
miniaturowa kamkokola); baloma kosi (G287) 'żywność należąca do baloma'; kosi baloma (G296);



człowieka'; 'duchy', bodulela (N197) 'duch'; 'złośliwy duch', bogau (R4, 201) 
'straszne duchy', bili-baloma (L269, 333) 'duchowie przodków, którzy władali 
magią', gulagula (N230) 1. 'duch'; 2. 'nieśmiertelni przodkowie'; 3. 'bardzo stare 
zwyczaje', kóusi (A431) kfiusi (B, H) 'duch', kosi (N120, 290) 'duch'; 'straszydło' 
(nieśmiertelna część zmarłej osoby, która nie idzie na wyspę Tuma razem 
z duchem zmarłego, lecz pozostaje na wyspie i straszy ludzi tam mieszkają
cych zwłaszcza o zachodzie słońca), Gala akokola taga apeki amitini kosi (N120) 
'Nie obawiam się, ale brzydzę się spotkaniem z duchem', tauva'u (A77, 289, 
325, 40, 233, 360, G238, W130, 131, B, H) 'złośliwe duchy' (można je sobie zjed
nać, przychodzą z południowych wysp i wywołują epidemie; odbywają stosunki 
z yoyova), pwaneta (N355) 'duch', Legisi pwaneła (N355) 'Widział ducha', yaluwa 
(B, E, H) (sinaket. dobu.) 'duch', yaluwa (B, E, H) (sinaket. dobu.) 'duch'.

Polinezyjskie pojęcie tabu oddaje się w kiriwinie jako borna- (A424, S37, 
G57, L79, 81, 82,113, 264, 293, B, R59, 60, 304, Sc376, N199). Morfem ten zawsze 
występuje z następującym po nim zaimkiem dzierżawczym klasy I, np.: boma- 
gu (L146) 'moje tabu' (tabu, którego sam muszę przestrzegać), boma-m (LI 13) 
'twoje tabu', Bomam bukuvagi makawala (R60) 'Absolutnie nie wolno ci tego zro
bić' (uwaga rozgniewanego wodza), boma-la (LI 13) 'jego tabu', Bomasi bigisesi 
lusita deli tau! (N199) 'Nie wolno im widzieć siostry z mężczyzną!', 
boma-la buyagu (L146) 'tabu ogrodu'; boma-la ulo towosi (L146) 'tabu mojej magii 
ogrodowej', gaga pela bomala bagula (S394) 'złe z powodu tabu ogrodowego'.

Innym leksemem jest gwara (A340, 347, 350, L322, B), melanezyjska nazwa 
odmiany tabu, rzadko występująca na Wyspach Trobrianda. Morfem ten 
w obocznej postaci gwala (B, H), poprzedzony przedrostkiem ta-, tworzy 
tagzuala (B) 'zgadzać się': E kudoki bukutagwala kaina gala? (R253) 'Sądzisz, (że) 
zgodzisz się czy nie?'.

Konteksty użycia wyrazu tabu w kiriwinie ilustrują zdania: Baisa tabu 
(R249) 'To jest tabu', buki tabu (N203) (dosł. 'księga święta'), por. ang. the Holy 
Book i poi. Pismo Święte.

Derywatem utworzonym od borna jest kaboma 'prywatne tabu', np. agu ka- 
boma (N239) 'moje tabu'. Wyraz ten łączy się z zaimkiem dzierżawczym klasy II.

Zbiór zakazów, które musi przestrzegać terminator pobierający naukę 
u mistrza w rzeźbieniu czółna, zestawia Giancarlo M.G. Scoditti (1990: 52-53):

During the apprenticeship a pupil should respect an ensemble of taboos, all rela
ted to foodstuffs. The non-observance of these prohibitions could signify the 
disappearance of the perceptive power of the initiate, as well as of his capacity 
for carving.

si gado'i Unloina (G292, L151) 'pal duchów'; 'kołek duchów' (kilka patyków lub miniaturowy płot 
wiązany z duchami przodków); biiavilidasi baloma (A455) 'duchy mogłyby się odwrócić przeciw 
nam', baloma (R12, 303) 'duch' (albo zmarłego, albo mieszkańców drzew, skał itp.); Baloma kala yoba 
biga-la (bililivala) (R12) '(On wtedy wymawia) zaklęcie wypędzające ducha', baloma (N191) 'duchy 
zmarłych'; baloma tolibabogwa (N191) 'najdawniejsze duchy zmarłych'; Biga Baloma (N126) 'język 
duchów zmarłych'; Sena likuliku, baloma iyowaisi (N309) 'Takie silne trzęsienie ziemi, duchy zmar
łych wojują'.



The taboos (bobouma in Nowau, though the Polynesian term tabu is used in the
Conversations), i.e. what cannot be eaten, comprise:
a) the internal organs, entrails (sineu), of any animal, and in particular wild pig
and fish;
b) the inside and soft parts (kununa) of the head of animals, and in particular of fish;
c) the tail (yeyuna) of fish;
d) any food mixed with coconut pulp;
e) food given to the initiator, after the initiation of the child, by the child's parents;
f) sugar cane;
g) all foods reduced to paste and boiled in a pot (kuria), such as bananas, taro,
yams, and so on86.

Bogactwo formuł i obrzędów magicznych na Wyspach Trobrianda wyma
ga obszernego studium. Rozległość zagadnienia sygnalizuje lista nazw zaklęć 
i rytuałów magicznych związanych tylko z wymianą kula obejmuje 4 strony 
(Malinowski 1922: 415-418) i drugi tom Ogrodów koralowych zawierający 44 for
muły magiczne (Malinowski 1935), a są to tylko dwa zakresy uprawiania magii.

Analiza trobriandzkich formuł magicznych87 wymaga badań nad językiem 
magii, co z kolei wiąże się z postulatem badań historyczno-porównawczych 
(oczywiście w pierwszej kolejności) w austronezyjskiej części Papui-Nowej Gwinei.

3.2.16. Mówienie i myślenie

Wyodrębnienie tej dziedziny semantycznej, którą tworzą wyrazy ozna
czające postrzeganie, myślenie i mówienie, nie pociąga za sobą takich samych 
konsekwencji syntaktycznych, jak verba (sentiendi et) dicendi w językach indo- 
europejskich.

Najczęstszym morfemem mówienia na Wyspach Trobrianda jest livala 
(L222) 'mówienie'88, który może tworzyć formy czasownika: -livala (A456, S286,

86 „W czasie terminowania uczeń powinien przestrzegać zakazów dotyczących pożywienia. 
Nieprzestrzeganie tych tabu mogłoby oznaczać zanik zdolności percepcyjnej nowicjusza, jak rów
nież jego zdolności rzeźbienia.

Owe tabu (bobouma w nowau, choć polinezyjski termin tabu czasem występuje w Rozmowach), 
tj. czego nie wolno jeść, obejmują:

a) wewnętrzne organy, wnętrzności (sineu) każdego zwierzęcia, a w szczególności dzikiej 
świni i ryby;

b) wnętrze i miękkie części (kununa) głowy zwierząt, a w szczególności ryby;
c) ogon (yeyuna) ryby;
d) każde pożywienie zmieszane z miazgą kokosową;
e) pożywienie dane wtajemniczającemu po inicjacji dziecka przez rodziców tego dziecka;
f) trzcinę cukrową;
g) każdy rodzaj pożywienia w postaci papki ugotowanej w garnku (kuria), jak np. banany, 

taro i yarn".
87 W przekonaniu Trobriandczyków formuły magiczne są w brzuchu: Kidamwa amigai megwa 

va lopogu bila o nanogu e igau amigai megwa alivala megwa (Nb89) 'Gdy czaruję, magia w brzuchu 
pójdzie do krtani i wtedy szepczę magię, mówię magię'.

“  Por. livala la keda (L222) 'sposób mówienia' (język potoczny); livala la biga (L225) 'mowa 
potoczna', 'język potoczny'.



467, 474, L126,127,180,189,192,193, B, H) 'mówić', 'rozmawiać'; bayse gaga; gala 
talivala, biga gaga (S393) 'to jest złe, nie mówimy o tym; niedobrze jest mówić 
o tym'; Igau alivala luguta (R248) 'Właśnie powiedziałem swojemu bratu'; ku-li- 
vala-se, ta-livala-si; I-kaybiga-si mi Kwaybwaga, i-livala-si mi M'taiva: „Ku-sasopa-si, 
ka-kugwa-si yakatnayse!" „Gala mokita ku-kugwa-si!" (LI89) 'Ludzie z Kwaybwaga 
przemówili i zwrócili się do ludzi z M'tawa: Wy kłamiecie, to my wygraliśmy! 
Ludzie z M'tawa odpowiedzieli: Nie, naprawdę to nie wy wygraliście'.

Inną postacią realizacyjną tego samego morfemu jest -livila (L179) 'mówić' 
(l-livila-si misinari: „Ta-taparoro boge i-kabina'i buyagu". Sasopa wala (LI79) 
'Misjonarze mówią: Odprawia się nabożeństwo i ogród już rośnie. -  To po 
prostu kłamstwo'), który w złożeniach występuje jako livili, np. -liviliwaga 
(B, H) 'naprowadzać czółno na właściwy kurs'89 i -livilivau (R317) 'powtórzyć', 
'mówić znowu'.

Czasownikiem mówienia z przyrostkiem kierunkowym -ki wymagającym 
dopełnienia jest -luki//-lukway (S282, 413, L192, 201, B, H, Tl) 'rzec, informować, 
powiedzieć'. Por. i-lukway-gu tay-tala (P69) 'jeden człowiek mi powiedział'; Huki 
vivila (S413) 'powiada kobiecie; mówi do kobiety'; taluki vivila (S282) 'mówimy 
kobiecie'; Bi-kugwo i-livala Kaniyu, i-kaybiga, i-luki mi Kwaybwaga (L192) 'Naj
pierw zabrał głos Kaniyu: on przemówił i powiedział ludziom z Kwaybwaga'.

Znaczenie owej formy może modyfikować morfem kay w prepozycji, np. 
-kay-lukway (S410) 'złorzeczyć'; ikaylukwaygu (S410) 'złorzeczy mi' i kay-luki 
(S407) 'przeklinanie'; 'lżenie'; 'używanie mocnych słów'. Być może kay oznacza 
tu 'kij', a więc znaczeniem etymologicznym kayluki byłoby 'mówienie z kijem 
(w ręku)', czyli złorzeczenie.

W zebranym korpusie tekstów zanotowano dwa leksemy czasownikowe 
oznaczające czynność szeptania: -vapwoytna (A440) 'szeptać' (avapwoyma (A440) 
'szepcę') i -kasilam (R25, 93, 311, N262) 'szeptać' (ikasilamsi (R25) 'szepcą', ikasi- 
latmoaisi (R25) 'szepcą o tym').

Kiriwińskim leksemem odpowiadającym łacińskiemu interrogatio jest katu- 
poi (N269) 'pytanie'. Forma czasownikowa ma postać -katupoi (R248, Vit47.3, 
N269) 'pytać', np. Uula akatupoi tutatuta, magigu banukwali biga Kilivila (N2ó9j 
'Zawsze zadaję pytania, bo chcę nauczyć się języka kiriwińskiego'. Inne postaci 
realizacyjne zależne od dialektu to -katupoiai- (N269) (w biga galawala), 
-katupo'i (B, H), -katupowi (S467), -katupwo'i (S465, L85, 177, 199). Ilustracją są 
zdania: Ikatupwo'i inala (S465) 'Ona pyta matki'; l-katupwo'i Navavile: „Amaka- 
wala nano-m?” (L199) 'Navavile zapytał: Co sądzisz?'.

Czasownik 'odpowiadać' ma w kiriwinie postać -mapu- (N319), rdzeń ten 
jednak ma znaczenie 'odwzajemniać', por. Bamapu miyana Ida (N319) 'Odpo
wiem na ten list', dlatego morfem ten ma również znaczenie 'cena', 'wymie
niać', 'kupować', 'sprzedawać'. Mniejszy zakres ma forma -vitakaula (R331) 
'odpowiadać, odpowiedzieć', np. Sitana avitakaula (R63) 'Próbowałem odpo
wiedzieć'. W przekładzie biblijnym: Guyau ikatupoi matausina, kawała, „Avaka 
mi paisewa?" Matausina ivitakaulasi ikaibigasi kaioasi, „Guyau, yakamaisi toyamata

89 Forma liviliwaga składa się z 2 morfemów leksykalnych: livili 'mówić' i waga 'czółno'.



sipi, makawala tubumaisi eivagaisi (Vit47.3) 'Faraon zapytał jego braci: Jakie jest 
wasze zajęcie? Odpowiedzieli mu: Pasterzami trzód jesteśmy zarówno my, 
słudzy twoi, jak i nasi przodkowie'.

Na Wyspach Trobrianda leksemem o znaczeniu (N420) 'imię; nazwa' jest 
morfem yaga- (S410, L88). Por. przykłady użycia: gala yaga-la, munumunu wala 
(L88) 'nie ma nazwy, to po prostu munumunu', yagala Pulia (N420) 'ma na imię 
Pulia', Bi-setuni valu kway-tolu: kway-tala yaga-la Obulaku, kway-tala Bugwalam- 
wa, kway-tala Budayuma (L202) 'On oderwał trzy kawałki (3 wyspy): jedną 
o nazwie Obulaku, jedną Bugwalamwa, jedną Budayuma', yaga-gu (S410) 'moje 
imię'; i-kavitagi yaga-gu (S410) 'skalał moje imię'. Pytanie o imię zaczyna się od 
ami yaga, np. Ami yaga-la so-m? (R201) 'Jak się nazywa twój przyjaciel?'. W nie
których dialektach obie formy łączą się w jedną amyaga- (N187) 'Jak się nazy
wa-...?', por. Amyagam? (N187) 'Jak się nazywasz?' Amyagala waga? (N187) 'Jaka 
jest nazwa czółna?'. 'Nazywać' jest sekundamym znaczeniem leksemu doki 
(prymamie -  myśleć): Vala-tala vala-kekita tadoki kadida-tala (R300) 'Mały prze
dział vala nazywamy kadida' .

Kiriwińska nazwa belobelo (lKrl4.21) 'języki obce' z pewnością ma cha
rakter onomatopeiczny, jest próbą naśladowania niezrozumiałej mowy, por. 
np. gr. |3&ppapoę [barbaros] z ang. blah, blah, blah. Innym wyrazem jest kegau- 
velu (N276) o znaczeniach 1. 'odmienny sposób mówienia' i 2. 'język obcy'.

W dialekcie kavataria ogólną nazwą języka jest bona- (R20, 304) (jego) 
'język', 'dialekt': balivala obonasi łomota (lKrl3.1) 'gdybym mówił językami 
ludzi'; £ komwaidosi ivakasau Baloma Bomala e matausina ivitouulasi biwawailasi 
bonavau; makawala Baloma Bomala la peula eisaki ikikaibigasi (VA2.4) 'I wszyscy 
zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak 
im Duch pozwalał mówić'; Tomoya, kulivala obonam biga Aram baisa yakamaisi 
e bogwa bakakatetasi. Gala bukulivala obonamasi biga Iberu (2Gwel8.23) 'Mów, 
prosimy do sług twoich po aramejsku, gdyż rozumiemy [ten język]; nie mów 
do nas po hebrajsku'; Tutala ilagaisi eilivala baisa matausina obonasi mina Iberu, 
e komiuaidosi wala ikikwatusi (VA22.2) 'Usłyszawszy, że mówi w języku hebraj
skim, uciszyli się jeszcze bardziej'.

W korpusie tekstów, które zebrał Bronisław Malinowski, występuje wyraz 
biga (L193, 194, 197, 198, 295, B, H, T4) 'mowa', 'język', 'użycie języka'. Język 
magii to megioa la biga (L225), a język potoczny -  livala la biga (L225). Leksem ten 
zarejestrował także Gunter Senft w narzeczu wsi Tauwema, np. Biga Baloma 
(N126) 'język duchów zmarłych', Banukwali biga Tauwema (N47) 'Uczę się języka 
wsi Tauwema' i Bogwa enukwali mabigasi (N95) 'On naprawdę zna nasz język'.

Podstawowym czasownikiem oznaczającym 'myśleć', 'uważać, 'sądzić', 
'być zdania' jest -doki, por. przykłady użycia: a-doki kuvi ba-sapwo (L201) 'my
ślałem, że posadzę yam', Adoki bała apoula (Rll) 'myślę, że pójdę łowić ryby', 
Adoki sena Inuena (N216) 'Sądzę, że jest to bardzo dobre', gala kudoki avela biyosi 
manakzua baleku (1107) 'nie zakładaj, że ktoś inny będzie dzierżawił ten ogród', 
Taga kudokaisi! (R60) 'Ani tak nie myśl!'.

Synonimem leksemu -doki jest w kilivila -nanamse (A456) 'rozważać', 'zale
żeć od czyjejś woli', w kavataria -nanamsa (R321) 'rozmyślać', a w narzeczu wsi



Tauwema -nanamsa (N335). Por. Kananamsasi sainela (R63) 'Intensywnie rozmy
ślaliśmy', Igau ananamsa (N96) 'Ciągle o tym rozmyślam', avaka ninami inanam- 
sa (1107) 'bez względu na to, co myślisz', obwarita tananamse kayne isakauli tciy- 
tala lawaga, ikugwo (A456) 'na morzu wszystko zależy od naszej woli i jeśli 
czyjaś łódź płynie szybko, ten człowiek będzie pierwszy', Tatoulo i-nanamsa, 
i-matutile, i-kapusi, i-ma o pwaypwaya, boge i-susuine (L96) 'Roślina sama decy
duje, dojrzewa, opada, wchodzi do gleby i wówczas kiełkuje'.

W zastosowaniu rzeczownikowym, tj. bez przedrostka osobowego cza
sownika, nanamsa (R321) oznacza 'myśl', 'myślenie', 'idee' (zwykle z klasyfi
katorem -kwai), a także 'intencje', np. nanamsa doudoga (R126) 'złe intencje'; 
Gweguya si nanamsa doudoga gala biyogagaisi mtona (R126) 'Złe intencje wodzów 
nie mogły mu zaszkodzić', nanamsa ma-kada-na (R165) 'myślenie w ten sposób', 
'ten sposób myślenia o czymś. W Tauwema występuje zróżnicowanie wymo
wy: nanam'sa (N16, 335) 'idea, myśl, myślenie, myśli' (w stylu kolokwialnym) 
i nanamusa (N16) 'myślenie, myśli' (w stylu formalnym).

W języku kiriwińskim formantem klasyfikującym o znaczeniu 'myśl' jest 
nina, np. nina-vau (R291) 'nowa idea', 'nowa myśl'. Morfem ten występuje 
w czasownikach -ninavila- (N338) 'pamiętać', 'żałować' (Bogwa laninavila 
(Lkl7.4) 'Żałuję tego')90 i -ninayuwa- (N338) 'wątpić, mieć wątpliwości'91. Zna
czeniem etymologicznym ninavila jest 'mieć wiele razy tę samą myśl' (nina 
'myśl' i vila 'wiele razy'), a ninayuwa -  'mieć dwie myśli' (yuwa 'dwa, dwie')92.

Czasownik 'pamiętać' ma w kiriwinie postać -luluwai (R318, N314), np 
£ magigu kululuwaisi (R241) 'Więc chcę, żebyście [o tym] pamiętali', E anigadaim 
bukululuwaigu kidamwa tuła matutona bukusibwabwaila (Vit40.14) 'Proszę cię, 
pamiętaj o mnie, kiedy będzie ci się dobrze działo'93.

Czasownik kaluluwai 'przypomieć' tworzy się w języku Wysp Trobrianda 
przez dołączenie przyrostka kauzatywnego ka do lululwai 'pamiętać', por. Ado- 
ki baisa duwosisia94 95 paila yeigu bakatululuwai ninami paila makwaisina vavagi, igau 
tomomova yeigu95 (2P1.13) 'Uważam zaś za słuszne pobudzić waszą pamięć, 
dopóki jestem w tym namiocie'

Antonimem jest lumwelava 'zapomnieć': ilumwelavaisi bikauwaisi kasi bcredi 
(Mdl6.5) 'zapomnieli wziąć z sobą chleba'. W kilivila czasownik ten ma postać 
-numwaylava (S393, B) 'zapomnieć' (gala tavagi -  tanumwaylava (S393) 'nie robi
my tego, a potem zapominamy'), a w narzeczu wsi Tauwema — lumelova- 
(N314) 'zapomnieć', 'wybaczyć'. W materiale językowym z okolic wsi

90 Inne znaczenie owego czasownika to 'nawracać się': Kuninavilasi, paila Łabunia Kara i wolała 
bogwa ivakatitaikina (Md4.17) 'Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie'.

91 Zob. rozważania o utobobuta (Scoditti 1990: 261-262, 316). Por. Avaka paila kuninayuwasi? 
(Lk24.38) 'Dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?'

92 Por. £ komwaidosi iyarwa luposi e dęli si ninayuwa ititamapusi łaitala baisa, taitala, kawasi, .,W// 
Avai vavagi baisa, ki?” (VA2.12) 'Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: Co to ma zna
czyć? -  mówili jeden do drugiego'.

93 W Biblii Tysiąclecia: 'Jeśli nie zapomnisz o mnie, kiedy będzie ci się dobrze działo'.
94 Leksem duwosisia (R307) oddaje się angielskim straight.
95 Igau tomomova yeigu 'dopóki żyję' jest tu sposobem oddania biblijnego wyrażenia 'dopóki 

jestem w tym namiocie', czyli 'dopóki żyję'.



Tukwaukwa występuje zdanie bogwa lalumwalai (189) 'Zapomniałem'. Por. 
materiał archiwalny Bronisława Malinowskiego: -numwayla'i (B) 'zapomnieć'96.

Czasownik ligaiwa (R254) oznaczający 'przebaczyć', ma inne prymame 
znaczenie: pwasayuwela kuligaiwa (R294) 'wyrzuć drugi zgniły (owoc)'. W dia
lekcie kilivila postać ma on postać -ligaywo (L50, 111, B, H) 'odrzucić', 'wyrzu
cić', 'odsunąć od siebie' i 'zostawić w spokoju'. Przejście od wyrzucić do odpu
ścić i przebaczyć jest zrozumiałe dla Polaka. Por. Kidatmva bodam kaina tuwam 
bisula, kubuyoyu matauna; kidamwa bininavila, bukuligaiwa la mitugaga matauna 
(Lkl7.3) 'Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu!'; Bukuli
gaiwa ma mitugagasi, makawala yakamaisi kaligaiwaisi si mitugaga matausina imi- 
tugagaimasi (Md6.12) 'I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, 
którzy przeciw nam zawinili'97 *; E availa bibigigagaigu yeigu Latula Tomota, Yau- 
bada biligaiwa la mitugaga; mitaga availa bibigigagai Baloma Bomala, Yaubada gala 
biligaiwa la mitugaga (Lkl2.10) 'Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw 
Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw 
Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone'.

We wsi Tauwema występuje forma -ligeva (N308), która ma zasadniczo 
trzy znaczenia: 1. 'przestać', np. Kuligeva sopa! (N308) 'Nie żartuj!'; 2. 'zapo
mnieć'; 3. 'opuścić', np. baligevem (N308) 'Opuszczę cię'. W znaczeniu 'zapo
mnieć' stosuje się także -kapela- (N257).

Wiedzę i mądrość nazywają Trobriandczycy wyrazem kabitam (R309, 
N239), np. Yeigu goli kabitam (Big8.12) 'Jam Mądrość', Kabitam ikatuwola wa keda 
dęli obikubaku (Big20.1) 'Mądrość woła na ulicach, na placach głos swój podnosi'. 
W formie czasownikowej morfem ten oznacza 'być mądrym': ikabitamsi (R25) 
'oni są mądrzy', a z formantem klasyfikującym to- tworzy przymiotnik tau 
tokabitam (N85, 106) 'inteligentny człowiek' lub rzeczownik to-kabitam (B, N239) 
'rzeźbiarza będącego mistrzem'.

Innym rdzeniem o synonimicznym znaczeniu jest nukwali, który w kava- 
taria przyjmuje postać nikoli. Por. tanukwali, bitagwalayda senela (S281) 'wiemy, 
że ona naprawdę bardzo nas kocha'; bogwa kunukwalisa (189) 'jak wiecie', Gala 
anukwali (N100) 'Nie wiem'; Gala anukwali ambeya esisu (N95) 'Nie wiem, gdzie 
mieszka'; Mtona enukwali avetuta yokwa bukuma (N95) 'On wiedział, kiedy 
przyjdziesz'; Bogwa enukwali mabigasi (N95) 'On naprawdę zna nasz język'; Gala 
enukwali keda bwena (N lll) 'On nie zna dobrej drogi'; Enukwali bivelau buva sula 
kweveaka (NI22) 'On wie, że kradzież orzechów betelowych jest poważnym 
przestępstwem'; igisi inukwalegu98 (N340) 'zna mnie z widzenia'; Gala tanikolaisi 
avaka wala eikaibigi (Ynl6.18) 'Nie rozumiemy tego, co on mówi'; Yosepa bogwa 
inikoli avaka eilivalaisi, mitaga matausina gala wala bikatetasi baisa paila uula bogwa 
eilivalasi baisa matauna metoya baisa tokiuatumiki (Vit42.23) 'Nie wiedzieli zaś, że 
Józef to rozumie, bo rozmawiał z nimi przez tłumacza'; Kasi kokola sainela, ma-

Niewątpliwie formy lumwc-lava, lume-lova itp. należą do tego samego gniazda słowo
twórczego, co olumo (R255) 'w środku', olumolcgu (R247) 'w moim sercu'. Drugi człon złożenia ma 
znaczenie '(po)rzucać'.

Por. słowa Modlitwy Pańskiej: „1 odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym 
winowajcom".

^ W narzeczu wsi Tauwemu nukwali przed zaimkiem gu przechodzi w imikwale.



paila gala inikoli avaka bikaibigi (Mk9.6) 'Nie wiedział bowiem, co należy mówić, 
tak byli przestraszeni'; Yeigu anikolaim (Lk4.34) 'Wiem, kto jesteś', Ki, kunikoli 
bonasi mina Girisi? (VA21.37) 'Mówisz po grecku?'. W przekładzie biblijnym 
morfem nikoli funkcjonuje także jako rzeczownik: nikoli (Big23.23) 'wiedza'.

W zastosowaniu czasownikowym obie postaci realizacyjne (nukwali i niko
li) mogą oznaczać również 'nauczyć się', np. Banukwali biga Tauwema (N47) 
'Nauczę się języka Tauwemy'; Paila gwadi magudina igau gala binikoli paila 
bikavitagi 'Inagu' kaina 'Tamagu' (Ais8.4) 'zanim chłopiec nauczy się wymawiać 
tata i mama'. Możliwe jest również inne użycie: 'umieć, potrafić', np. Itułu na- 
nogu mtona gala enukwali ełatai (N122) 'Jestem zdziwiony, że on nie umie rzeź
bić'; Matuana inikoli vavagi bwaina mitaga gala ivagi, matauna bogwa eimitugaga 
(Ym4.17) 'Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy'.

Istotnym elementem rozważanej dziedziny semantycznej jest morfem 
-kateta (L175, N263) 'wiedzieć', 'rozumieć': Gala anikoli -  mna, gala akateta avaka 
kulivala (Mkl4.68) 'Nie wiem i nie rozumiem, co mówisz'; Avaka paila gala bu- 
kukwatetasi bonagu? (Yn8.43) 'Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej?'; Ki, amma- 
kawami? Gala kukwatetasi gala alivala paila beredi? (Mdl6.ll) 'Jak to, nie rozu
miecie, że nie o chlebie mówiłem wam'; e taga bikatetasi avaka sesia ililivalaisi 
(Vitll .7) 'aby jeden nie zrozumiał drugiego'; Kuligalegasi kuligalegasi wala mita
ga galaga bukukwatetasi (Mdl3.14) 'Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie'; 
l-wokwo gogebila, bita-kateta: „Yoku ambayse i-ka'ita?" O kalawa i-vitulokay-da: „Si 
kalawa i-sisusi!" (L188) 'Kiedy bowiem znoszenie plonów jest zakończone, my 
poznalibyśmy (tj. dowiedzielibyśmy się, pytając): Ty, jak daleko sięgają twoje 
znaki (ułatwiające kontrolę liczb)? i podczas liczenia znaków stałoby się dla 
nas jasne: ich znaki zatrzymują się tam!'.

Morfem kateta może tworzyć również inne części mowy: -kateta Adj (N263) 
'inteligentny', 'mający wiedzę' i tokateta (B) 'znawca'.

'Znaczenie' nazywa się w kiriwinie wyrazem katumiki, np. Kala katumiki 
baisa makawala (Vit40.12) 'Znaczenie (snu) jest takie', który może być stosowany 
jako czasownik: Kidamwa gala taitala isisu gagabila bikatumiki mabigasina belobelo 
(lKorl4.28) 'Gdyby nie było tłumacza'99. Katumiki to 'znaczenie', 'znaczyć' 
i 'tłumaczyć'. Od tego wyrazu pochodzi derywat tokwatumiki (Vit42.23) 'tłu
macz'. W korpusie tekstów kiriwińskich z okolic wsi Tauwema odnotowano 
leksemy: -katuvili- (N2701) (1. 'przewracać', 2. 'tłumaczyć') oraz -kivili (N286) 
'tłumaczyć' (Akivili biga (N286) 'Tłumaczę'). Dwuznaczne mówienie czy dwu- 
znacze wyrażenie nazywa się sepituki biga (N363). Sam wyraz sepituki (R92, 324, 
N363) oznacza 'łączenie'.

W języku kiriwińskim czynność nauczania określa się słowem -vituloki100 
(R108, 332, N414), por. Yarn makwaina wala Mosese igini mapilana wosi e ivituloki 
baisa mina Isireli (Kak31.22) 'Mojżesz napisał tę pieśń w owym dniu i nauczył ją 
Izraelitów'; Ivitulokaidasi vavagi bidubadu (R108) 'Nauczyli nas wielu rzeczy'; 
Ivitulokedasisi biga dimdim (N414) 'Uczą nas języka angielskiego'. Derywatem

99 W tłumaczeniu interlineamym: 'Jeśli nie byłoby nikogo, mogącego tłumaczyć języki obce'.
100 Forma ta pochodzi z połączenia vitali 'ogłaszać' i przyrostka ki.



jest tovituloki (Yn20.16) 'nauczyciel'. Samo zaś vituloki (Ynl8.19) w funkcji rze
czownika oddaje się jako 'nauka', 'nauczanie'.

'Rozpoznać' to po kiriwińsku -vitusi- (N414): Yekobe ivitusi miyana (Vit37.33) 
'Jakub rozpoznał ją'101; Tokwatudewa gaga yokomi, kunikolaisi ammakawala bukuvi- 
tusaisi kasi gigisa watanawa dęli labuma; mitaga avaka paila gala kunikolaisi ammaka- 
wala bukuvitusaisi kweluvala tuła matutona? (Lkl2.56) 'Obłudnicy, umiecie rozpo
znawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?'.

Do domeny semantycznej „mówienie i myślenie" zaliczyć można również 
-buyoyu (R106) 'zakazać', 'zapobiec', 'upomnieć' (Kidamwa bodam kaina tuwam 
bisula, kubuyoyu matauna (Lkl7.3) 'Jeśli brat twój zawini, upomnij go'), -kabobuta 
(R101, 309) (v.f.) 'twierdzić, zaręczać', -kamgumogi- (N252) 'źle wymawiać', 
-kavitagi (S410, B, H) 'wypowiedzieć, skalać' (ikavitagi yagagu (S410) 'skalał moje 
imię'; i-kavitagi migi-gu (S410) 'skalał moją twarz'102), -tabinona (Mdl9.18) 'ze
znawać fałszywie' (taga kutabinona (Mdl9.18) 'nie zeznawaj fałszywie'), 
-tabinaki- (R91, N376) 'oskarżać', 'zarzucać', 'ganić' (Etabinaki Motaesa evelau 
buva (N376) 'Oskarża Motaesa o kradzież orzechów betelowych'; Itabinakisi 
mina Kitava si waga sena nani mokwita (N376) 'Oni zarzucali ludziom z Kitawy, 
że ich czółno jest bardzo powolne'), -vitoubobuta (R100, 331) 'przepowiadać', 
'prorokować'.

Oceny poprawności zdań kiriwińskich dokonują rodzimi użytkownicy 
dialektu kavataria stosując określenia: Bwainal (R123, 127) 'Dobrze!', Sita bwaina 
(R123, 126) 'Nieźle' (dosł. 'trochę dobrze'), Aiseki -  kaina\ (R123, 127) 'Wątpli
we' (dosł. 'nie wiem -  czy'), Sita gaga (R123, 127) 'Złe' (dosł. 'trochę niedo
brze'), Gala wala! (R123, 127) 'Nie do przyjęcia' (dosł. 'wcale nie'). W narzeczu 
wsi Tauwema Ipwapwasa (N355) znaczy 'w porządku'.

3.2.17. Nazwy wiatrów na Trobriandach

Pospolitą nazwą wiatru w kiriwinie jest yagila (S472, L316, F, T3, R195, 
275, 333, N420). Wyraz ten składa się z 2 morfemów: yagi i -la, zaimka dzier
żawczego I klasy. Yagi może mieć zastosowanie czasownikowe (R106, 333) 
'wiać' (o wietrze). Synonimem jest -uu (R329), a także fraza yagila ewai (N420) 
'wiatr wieje' (dosł. 'wiatr uderza').

Zapewne ogromna rola wiatru w żegludze miała istotny wpływ na 
powstanie w języku kiriwina klasyfikatora nominalnego -igi- (R275, 308, N233) 
'wiatr', używanego z nazwami wiatrów, por. ma-igi-na bolimila (R275) 'ten 
wiatr południowo-wschodni', igi-yuwela (R275) 'drugi powiew wiatru', igi-veka 
iuu (R275) 'silny powiew wiatru'.

Lista nazw wiatrów na Wyspach Trobrianda obejmuje: bomatu (S472, L100, 
101, 275, 308, H) 'wiatr północny', 'wiatr północno-wschodni', youyo (L298) 
'wiatr południowo-zachodni', kwaybwaga (L312, 313) 'wiatr południowo- 
-zachodni', bolimila (R275, 304) 'wiatr południowo-wschodni', ma-igi-na bolimila

101 W Biblii Tysiąclecia: '[Jakub] rozpoznawszy ją'.
102 Np. zwracając uwagę na moje podobieństwo do krewnego ze strony matki.



(R275) 'ten wiatr południowo-wschodni', yavata (R333) 'wiatr z północy', 'kie
runek północny', bomatu (N199) 'wiatr wschodni', bwalimila (N208) 'wiatr 
południowy', gumakadauwaga (N230) 'wiatr północny i północno-zachodni', 
gumaleiyaga (N230) 'wiatr południowy i południowo-zachodni', gumasia (N231) 
'wiatr północno-wschodni', gumlauvaka (N230) 'wiatr północno-zachodni', kum- 
kuboma (N295) 'wiatr wschodni i południowo-wschodni', kalisaleva (N250) 
'wiatr południowo-wschodni', kwebwaga (N300) 'wiatr (dryf) południowo-za
chodni', numlabi (N340) 'wiatr zachodni i północno-zachodni', utukweli (N398) 
'wiatr zachodni', utumwadeya (N398) 'wiatr północny i północno-wschodni', 
yavata (N424) 'wiatr północny'.

3.2.18. Pogoda

'Pogodę' oznacza wyraz valu, który poza tym w zależności od kontekstu 
może oznaczać 'miejsce', 'wieś', 'miasto', 'krajobraz', 'środowisko', 'świat', 
'klimat'. Valu bwena (Ncl266) to 'dobra pogoda', a valu gaga (Ncl266) 'zła po
goda'103. Warunków meteorologicznych dotyczy fragment Buki Pilabumaboma, 
w którym czytamy: Tutala koyavi, kukwaibigasi, kawami, 'Bogwa biniwavila valu 
paila labuma ikulubweyani. E tutala kaukwau kukwaibigasi, kawami, 'Lagaila bogwa 
bilubigaga valu paila labuma ikulubweyani toyo bwabwaula' (Mdl6.2) 'Wieczorem 
mówicie: Będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni'. Wyrażenie biniwavila 
valu o znaczeniu 'będzie ładna pogoda' poświadcza częściowo B. Malinowski, 
który zanotował niwavila (B, H) jako 'pogoda'. Równie dobrze można więc 
przetłumaczyć bogwa biniwavila valu innym wyrażeniem: 'rozpogodzi się (oko
lica, świat itd.)'. Por. Valu bimilakalita (N324) 'Rozpogodzi się' (a właściwie 
'okolica się przejaśni'), Bogwa bidodeva (N215) 'Niebawem się rozpogodzi' 
(-dodewa (H) 'rozpogodzić się', -dodewo (B) 'rozpogodzić się', dodewo (B) 'ładna 
pogoda', 'suchość', 'susza'). Czasownik -dodeva- (N215) może oznaczać 'prze
stać', np. Bidodeva kuna (N215) 'Deszcz przestanie padać, rozjaśni się'.

Najczęstszą nazwą deszczu jest kuna (B, R200, 316, N295) 'deszcz'104, np. 
ma-kuno-na kuna (R284) 'ten deszcz', Saina kuna (R66) 'Dużo deszczu'. Morfem 
ten może mieć również zastosowanie czasownikowe, por. boge lay-kuna (L24) 
'spadł deszcz; już padało', £ kuna ikapusi ovalu watanawa kweluwovasi yam deli 
bogi (Vit7.12) 'przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy padał deszcz na 
ziemię', Emigai megwa igau bikuna (N121) 'On uprawia magię, żeby później 
padał deszcz'. Dla mieszkańców Wysp Trobrianda matką deszczu i jego magii 
jest Bopadagu (L290). Magię deszczu określa się nazwą kuni-salili (A314). Tro- 
briandzcy żeglarze obawiają się sinamatanoginogi (A235), legendarnego deszczu 
powodującego rozbicie czółna. Warunki metereologiczne zależą od to-uri-kuna 
(L83) („tego, który wywołuje deszcz") 'władzy magicznej wodza naczelnego', 
por. uri-kuna (L167) 'magia wywoływania deszczu'.

103 Por. kaliyala (N251) 'paskudna pogoda', gumigwamila (N85, 231) 'pochmurny' i valu 
gumigwamila (N231) 'pochmurna pogoda'.

,w Innq nazwq jest bisibasi (R284,304) 'ulewa', 'deszcz'.



Zapowiedzią opadów są bwabwau (N207) 'chmury deszczowe'. Może dojść 
do burzy utuyagila (R275, 329, 329), z błyskawicami kavikavila (A342, R312) 
{kavikavila L324), a nawet do potopu, określanego nazwą dadoya, por. Kwailima 
kwaiyu yam oluvi, dadoya iviloubusi (Vit7.10) 'A gdy upłynęło 7 dni, wody poto
pu spadły na ziemię', E dadoya isisu wala kweluwovasi yam (Vit.7.17) 'A potop 
trwał na ziemi czterdzieści dni'.

Deszczu może padać niewiele, może mżyć, padać kapuśniaczek. Na ozna
czenie tych zjawisk pogodowych stosuje się leksem -sigwasigula- (N365) 'mżyć', 
używany tylko przedrostkiem 3. os. 1. poj., por. isigwasigula (N365) 'mży'. Por. 
seulo (L337, B, H) 'mżawka', 'mżący deszczyk', seuseulo (B, H) 'szkocka mgła'. 
Po porze deszczowej następuje okres suszy waigigi (N417).

Na określenie tęczy w zależności od regionu stosuje się kalupeydoga (B), 
lupakaydoga (B), kalipedoga (N250), vau lubakaidoga (Isil.28). Gunter Senft (1996c: 
126) zwraca uwagę na różnice między lubakusa (Ncl266) 'mała tęcza', kalipedoga 
(Ncl26) 'jedna duża tęcza' i lubaikaidoga (Ncl266) 'dwie tęcze, które widać 
w jednym i tym samym czasie'. Dialektalnie różnicują się kiriwińskie nazwy 
mgły: ga'u (L337, B, H) 'mgła', gwa'u (A450) 'mgła', gugioau (N230) 'mgła'. 
Ostatnia jest reduplikacją przedostatniej.

W deszczowe wieczory od listopada do stycznia na Trobriandach popu
larną zabawą staje się ninikula (S336) 'kołyska'. Polega ona na tym, że sznurek 
naciągnięty na palcach jednej osoby nakłada się na palce drugiej osoby, uzy
skując w ten sposób różne figury.

Śnieg oczywiście nie pada na Kiriwinie, znany jest z obrazków. Stosuje się 
nazwę sinou zapożyczoną z angielskiego snow. Śnieg zaś leżący na zboczach 
gór w Niemczech respondenci Guntera Senfta określili jako budubadu numla 
(Ncl266) 'dużo rosy'105. W innym kontekście numla (N340, Sunl6.13) to 'rosa', 
a -va-numla (R89, 330) 'zrosić'.

Nazwy wiatrów zebrane są w rozdz. 3.2.18. Tu najważniejsza jest fraza yagila 
nvai (N420) 'wieje wiatr'. Czasownik wai (N417) prymamie znaczy 'uderzać'.

Wyrażenia dotyczące słońca zawiera rozdz. 3.2.6. Najważniejszą frazą jest 
tu łkali kalasia (N247) 'Słońce świeci'.

3.2.19. Prawo

Dwa podstawowe terminy (vopo0ETT|ę 'prawodawca' i KpiTąę 'sędzia') 
występują w zdaniu eię ecmv [ó] vopo0Exr|ę Kai Kpitąę 'Jeden jest Prawodawca 
i Sędzia'. W kiriwinie zdanie to ma postać Yaubada wala matauna tosaiki kara- 
iwaga dęli goli toyakala (Ym4.12). Wyrażenie tosaiki karaiwaga składa się z 2 wy
razów: tosaiki 'ten, który daje' (klasyfikator to- + forma czasownikowa sai-ki 
'dać') i rzeczownika karaiwaga, który w języku Wysp Trobrianda ma wiele zna
czeń: 'prawo', 'rozkaz', 'przewodnictwo', 'autorytet'106, por. Ki, kaina gala kuni-

105 W języku angielskim mountain dew (dosł. 'górska rosa') znaczy samogon (whisky).
106 Por. różne formy graficzne: karaywaga (A456), karaiwaga (R3,311), karaiwaga (Sc372).



koli isim ulo karaiwaga batanekwaim e isim ulo karaiwaga bakatukorosaim? (Ynl9.10) 
'Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzę Ciebie ukrzyżo
wać?'; Kama Karaiwagasi isisu, e ibodi Karaiwaga makwaina kidamwa małauna 
bikaliga (Ynl9.7) 'My mamy Prawo, a według Prawa powinien umrzeć', Kusi- 
lavaigusi yokomi tokowolova107 karaiwaga (Md7.23) 'Odejdźcie ode mnie wy, któ
rzy dopuszczacie się nieprawości'.

Z kolei wyraz toyakala jako odpowiednik greckiego Kpitrię 'sędzia' można 
podzielić na dwa morfemy: to-yakala. W dostępnym nam korpusie tekstów 
trobriandzkich yakala (L124, 144, 140) to 'tubylcze procesy sądowe będące naj
częściej wynikiem sporów o ziemię'.

Starotestamentowa Księga Sędziów nosi w kiriwinie tytuł Tokwaraiwaga 
Si Buki. Nazwa sędziego powstała w wyniku dodania formantu klasyfikujące
go to- do wspomnianego już rdzenia karaiwaga. Na Wyspach Trobrianda ter
minem tym, który w Tukwaukwa ma postać tokarewaga (1140), określa się oso
bę sprawująca kontrolę nad społecznie istotnymi zasobami.

Listą grzechów jest fragment kiriwińskiego przekładu biblijnego: Paila me- 
toyasi wa nona isunapulasi nanamsa gaga, katumata, kailasi, ulatila dęli kapugula, 
veilau, tabinona, silapulu (Mdl5.19) 'Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabój
stwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, prze
kleństwa'. Wyrażenie paila metoyasi wa nona jest tu odpowiednikiem greckiego 
ek yap tfjc, icap5iaę 'z serca bowiem'. Forma katumati 'zabójstwo' składa się 
z kauzatywnego przedrostka katu- i morfemu mata 'martwy'. Wyraz kailasi 
'cudzołóstwo' tworzy derywat tokailasi (N386) 'cudzołożnik', 'cudzołożnica'. 
Kiriwiński przekład oddaje greckie 7copveiai 'rozpusta' (w Biblii Tysiqclecia - 
'czyny nierządne') jako ulatila dęli kapugula. Morfem -ulatila (R329, N396) zna
czy 'być seksualnie aktywnym, uganiać się za kobietami'. Częstsze są wyrazy 
pochodne to'ulatile (S53, 55, 147, 266, G202, B) 'młodzieniec, 'kawaler', to'ulatila 
(N390) 'kawaler'. Antonimem jest nakapugula (S51, B) 'dziewczyna (dojrzała, 
w okresie przed małżeństwem)'. Słowo to pochodzi od -kapugula (R311, N258) 
'być seksualnie aktywną niezamężną kobietą'.

Veilaum  (R106, 331) znaczy zarówno 'kraść', jak i 'kradzież'. Jednak 
w korpusie tekstów Bronisława Malinowskiego z lat 1915-1918 daje się zaob
serwować rozgraniczenie między vayla'u (S352, L125, 160, B, H) 'kraść poży
wienie z jarzyn, kradzież pożywienia z jarzyn' a kwapatu109 (G374, LI25, B, 
D, H) 'kraść jakiekolwiek inne dobra (poza żywnością) lub sprzęty', 'kradzież 
jakichkolwiek innych dóbr (poza żywnością) lub sprzętów'. W przekładzie 
biblijnym KXorccd 'kradzieże' oddaje się kiriwińskim veilau. Już bowiem B. Ma
linowski zauważył, że na Wyspach Trobrianda kradzież pożywienia uznaje się

107 Por. -koivolova (R99, 315) (v.f.) 'nienawidzieć, buntować się'.
108 Zróżnicowania dialektalne przedstawia tabela:

tauwema kilivila kavataria
vela u vayla'u veilau

109 W narzeczu wsi Tauwema jest -kopatu (N289) 'ukraść, zwędzić'.



za bardziej nikczemną od kradzieży innych dóbr, por. Enukwali bivelau buva 
sula kweveaka (N122) yOn wie, że kradzież orzechów betelowych jest wielkim 
przestępstwem'. W dialekcie kilivila złodzieja pożywienia określa się nazwą 
to-vayla'u (L125, 286, B, H), a złodzieja dóbr ruchomych -  to-kwapatu (B, H).

W języku Wysp Trobrianda wyraz korti (187) 'sąd' zapożyczony z angiel
skiego (court) wypiera rodzimą nazwę kaboyakala (VA18.17) (kabo 'miejsce' 
+ yakala 'proces sądowy'), por. £ iyabi matausina isunapulasi metoya okaboyakala 
(VA18.16) 'I wypędził ich z sądu', iwawaiyasi matauna omatala kaboyakala 
(VA18.17) 'bili go przed sądem'.

W dostępnym nam korpusie tekstów występuje kilka nazw o znaczeniu 
'więzienie': bzoala dudubila (N218) (dosł. 'ciemny dom'), vadeli (N400), bwala 
katupipi (Vit40.3) (por. bwala 'dom' i -katupipi (B, H) 'aresztować', ale także 
'areszt', -katupipi- (N269) 'nakładać komuś kajdanki'), por. wa bwala katupipi 
asisu e kumakaigusi (Md25.35) 'byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie', isaili 
Yoni wa biuala katupipi (Lk3.20) 'zamknął Jana w więzieniu'.

Derywatem utworzonym od katupipi jest tokwatupipi (Lk4.18) 'więzień', np. 
£ wa tuta matutowena isisu taitala tomipuki la sula kwaiveka, yagala Baraba 
(Md27.16) 'Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz'. Za 
synonim można uznać tomipuki (Md27.15) 'więzień, odbywający karę'. Mipuki 
ma zastosowanie czasownikowe (N325 'karać, ukarać') i rzeczownikowe 
(Vit4.13 'kara'), np. Saina mwau baisa yeigu paila mipuki makwaina bakeula 
(Vit4.13) 'Zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść'.

Dla prawa trobriandzkiego charakterystyczne są terminy: kaikeda (1139) 
'dzierżawa, czyli porozumienie ogrodowe, na którego mocy osoba, mająca 
prawa własności w ogrodzie, pozwala innej osobie na uprawianie go i otrzy
muje w zamian część zbiorów'; pokala (1140) 'świadczenie mające w zamiarze 
wymóc wzajemną wymianę', toyamata (1140) 'osoba mająca pod swoją opieką 
prawa użytkowania ziemi w ogrodzie', velina (1140) 'zapłata dziecka dawana 
rodzicom za trud wychowywania'.

W kiriwińskim przekładzie biblijnym kwestii niewoli i wolności dotyczą 
słowa Jezusa: £ bukunikolaisi biga mokwita, e biga mokwita bitanekwaimi (Ynl8.32) 
'i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli', na które Żydzi odpowiedzieli: 
Yakamaisi tubumaisi Eberaam, e gala kwaitala tuta availa bikatupipaimasi paila bika- 
raiwogaimasi. Ammakawala lokukwaibiga, kawam, 'Bitanekwaimi'? (YN18.33) 'Jeste
śmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. 
Jakżesz Ty możesz mówić: Wolni będziecie?'. Jezus wyjaśnia im: Biga mokwita 
alukwaimi, availa imitugaga, mitugaga makwaina bogwa ikatupipi matauna, paila 
bikaraizoogi matauna (Ynl8.34) 'Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy 
kto popełni grzech jest niewolnikiem grzechu'.

W dialogu tym występuje forma bitanekioaimi (bitanekwai-mi 'uwolni_was'). 
Sama forma taneku (G15.13) znaczy 'wolność'. Najprawdopodobniej z etymolo
gicznego punktu widzenia można ją uznać za wyraz, który składa się z dwóch



morfemów: homonimicznego przedrostka ta- (L329 wskazującego na skuteczność 
działania, (L268) mającego charakter kauzatywny) i rdzenia -leku (B, H) 'zrywać'110 111.

Z kolei fraza e gala kwaitala tuta availa bikatupipaimasi paila bikaraiwogaimasi, 
której odpowiada w Biblii Tysiąclecia 'i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją 
niewolę', znaczy dosłownie 'i nigdy nikt nie zaaresztował nas, żeby nam roz
kazywać'. Podobnie zdanie availa imitugaga, mitugaga makwaina bogwa ikatupipi 
matauna, paila bikaraiwogi matauna można oddać dosłowniej w polszczyźnie 
'kto zgrzeszył, tego grzech ów zaaresztuje (zniewoli), żeby mu rozkazywać'. 
Por. zdanie Bukububunasi makawala gala gagabila availa bikatupipaimi (lPt2.16) 
'Jak ludzie wolni [postępujecie]', które można tłumaczyć: 'Postępujecie, jak 
gdyby nikt nie mógł was zniewolić'.

3.2.20. Religia

Wyraz tapwaroru (R327) ma kilka znaczeń: 'akt religijny', 'cześć Boża, 
kult', 'wyznanie chrześcijańskie'. W zapisie Bronisława Malinowskiego brzmi 
on tapwaroro (G63, W130) 'nabożeństwo', por. tapwaruru (N381) 'kościół', bzuala 
tapwaroro (G63) 'dom nabożeństw' i Bwala Bomala i (Yn8.2) 'świątynia'.

Derywat to-tapwaroru (RIO, 248) nazywa chrześcijanina. Według klasyfika
cji stylów funkcjonalnych języka kiriwińskiego Biga Tapwaroro (N126) to 
język kościelny. Sam wyraz tapwaroro oznacza 'kościół'. Oboczną formą języ
kową jest tapwaruru (N381).

Leksem dubumi (R306) ma zastosowanie rzeczownikowe 'wiara' i 'czasowni
kowe 'wierzyć', por. Ambaisa mi dubumi? (Lk8.25) 'Gdzie jest wasza wiara*? 
i Adubumi Yesu, kudubumi megwa (N217) 'Wierzę w Jezusa, wierzysz w magię'.

'Grzech' czy 'grzeszyć' wyraża się w kiriwinie za pomocą sula lub mituga
gani, np. Bogiua tasulaisi baisa Guyau (lSam7.6) 'Zgrzeszyłem przeciw Panu'; 
Bogzoa lamitugaga (Baw22.34) 'Źle uczyniłem', Ibodi taitala yokomi gala isim la 
mitugaga biluvabogzva dakuna baisa minana (Yn8.7) 'Kto z was jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci na nią kamień', mitugaga (Yn8.7) 'grzech'.

'Modlitwa' czy 'modlić się' nazywa się po kiriwińsku nigada, por. Anigada 
baisa Guyau ulo Yaubada (Dan9.4) 'I modliłem się do Pana, Boga mojego', Youna 
la nigada (BP629) 'modlitwa Jonasza'. Prymamym znaczeniem jest jednak 
'prośba', 'prosić'. Nigada (G372, L185) 'prośba' jest zwykłym terminem ozna
czającym akt zabiegania o pozwolenie na uprawę, a -nigada (L54, 83, B, H) to 
'prosić', 'ubiegać się' (np. o parcelę ogrodową). Zdanie 'Chcę cię o coś popro
sić' ma w kiriwinie postać Yaegu magigu banigadaim (R253).

W przekładzie biblijnym nazwy własne są dostosowane do wymowy 
kiriwińskiej, por. np. Yesu Keriso (Mdl.l) 'Jezus Chrystus', Meri Magidalini 
(Md27.61) 'Maria Magdalena', kini Erodi (Md21) 'król Herod', Yoni Tobapitaisi 
(Md3.1) 'Jan Chrzciciel', Yosepa (Mdl.24) 'Józef', Debida (VA2.34) 'Dawid',

110 W dialekcie kavataria -leku (R317) znaczy 'być gotowym do pójścia', np. Nabwaia wala 
bitalekusi bitalosi obuyagu (R254) 'Zatem jutro przygotujemy nasze rzeczy i pójdziemy do ogrodu'.

111 Mitugaga można rozłożyć na dwa morfemy mitu 'oczy' i gaga 'złe'.



Bedeliem (Md2.1) 'Betlejem'. Nazwa raju i piekła jest zapożyczona z angielskie
go: Paradaisi (Lk23.43) 'raj' (ang. paradise), Eli (Md5.22) 'piekło' (ang. heli)112.

W nazwie korosi (Mkl5.30) 'krzyż' nietrudno dostrzec źródłosłów angielski: 
cross. Z kolei -katu-korosi (Mkl5.14) 'ukrzyżować' jest hybrydą kiriwińsko-angielską.

'Ołtarz' określa się nazwą kabolula (Tok6.24) 'ołtarz', która etymologicznie 
oznacza miejsce ofiar (kabo- 'miejsce'113 + lula (Sam50.8) 'ofiara'114).

3.2.21. Rodzina

Społeczeństwo trobriandzkie dzieli się na 4 klany (kumila (S415, 444) 
'klan')115, które z kolei składają się z podklanów (dala//dale- (A411, S444, B) 
'podklan). Ludzie tego samego podklanu nazywają się nawzajem veyogu (A276, 
S417, 444, N409) 'mój krewny'. Osobę należącą do tego samego klanu, ale 
innego podklanu, nazywa się kakaveyogu (A276, S417) 'mój pozorny krewny', 
por. luguła, veyogu mokita-dalemasi tayłanidesi (S444) 'moja siostra to moja 
prawdziwa krewna, nasz podklan jest ten sam'.

Za angielski odpowiednik wyrazu family 'rodzina' uważa Gunter Senft 
odpowiednik buboya (N200) (ula buboya (N200) 'moja rodzina). Nie zanotowali 
tego leksemu inni badacze. W przekładzie biblijnym spotkać można zdania, 
w których wyraz 'rodzina' zastępowany jest 'krewnymi' (np. Kusilavi veyamwa 
deli m valu (VA7.3) 'Opuść rodzinę swoja i ziemię swoją') albo całkowicie 
opuszczany (£ idubumi, dęli la ula komwaidona (Yn4.53) 'I uwierzył on sam i cała 
jego rodzina').

W języku kiriwińskim terminami pokrewieństwa -  które podaję tu za
B. Malinowskim (1984: 562-564) -  są: tabu(gu) '(mój) dziadek', '(mój) wnuk', 
'siostra (mojego) ojca', 'córka siostry (mojego) ojca'; ina(gu) '(moja) matka', 'sio
stra (mojej) matki', 'kobieta z klanu (mojej) matki'; tama(gu) '(mój) ojciec', 'brat 
(mojego) ojca', 'mężczyzna z klanu (mojego) ojca', 'syn siostry mojego ojca'; 
kada(gu) 'brat (mojej) matki', 'syn (mojej) siostry', 'córka (mojej) siostry'; 
lu(gu)ta '(moja) siostra' (kiedy mówi mężczyzna), '(mój) brat' (kiedy mówi ko
bieta), 'kobieta (mojego) klanu i pokolenia' (kiedy mówi mężczyzna), 'mężczy
zna (mojego) klanu i pokolenia' (kiedy mówi kobieta); tuwafgu) '(mój) starszy 
brat' (kiedy mówi mężczyzna), '(moja) starsza siostra' (kiedy mówi kobieta), 
'mężczyzna (mojego) klanu, ale starszy' (kiedy mówi mężczyzna), 'kobieta 
(mojego) klanu, ale starsza' (kiedy mówi kobieta); bwada(gu) '(mój) młodszy 
brat' (kiedy mówi mężczyzna), '(moja) młodsza siostra' (kiedy mówi kobieta),

112 W kiriwińskim przekładzie biblijnym nazwy raju i piekła pisane są dużą literą.
113 Por. kabo-kenu (B) 'łóżko', 'miejsce do spania' (a dosłownie 'miejsce do leżenia'), kabo- 

kakaya (R297) 'łazienka' (dosł. 'miejsce do kąpania'), kabo-sisu (R272, 297) 'miejsce, gdzie można 
usiąść".

114 Por. lula (A230, B, H) 'część daru dla zawarcia pokoju', 'podarunek pokoju'.
115 Cztery klany kiriwińskie: Malasi, Lukuba, Lukxvasisiga (Lukosisiga), Lukulabuła. Na wyspie 

Dobu sytuacja jest odmienna: Mim Dobu kumila-vila yakidasi-ga kumila vasi (R220) 'Dobuańczycy 
mają wiele klanów, ale my mamy tylko cztery'.



'mężczyzna klanu tego samego pokolenia, ale młodszy' (kiedy mówi mężczy
zna), 'kobieta klanu tego samego pokolenia, ale młodsza' (kiedy mówi kobie
ta); latu(gu) '(moje) dziecko płci męskiej lub żeńskiej'.

W związku małżeńskim pozostaje: (ulo)mwala '(mój) mąż' i (ulo)kwava 
'(moja) żona'.

Trzecia grupa terminów dotyczy związków prawnych: yawa(gu) '(mój) 
teść, '(moja) teściowa'; lubou(gu) 'brat (mojej) żony', 'mąż (mojej) siostry'; 
iva(gu)ta 'siostra (mojego) męża', 'żona (mojego) brata'; tuwa(gu) 'starsza sio
stra (mojej) żony', 'starszy brat (mojej) żony'; bwada(gu) 'młodsza siostra (mojej) 
żony', 'młodszy brat (mojego) męża'.

3.2.22. Ruch

W języku Wysp Trobrianda istnieje wiele czasowników oznaczających 
ruch. Mogą one stanowić przedmiot rozważań odrębnej rozprawy116. Ciekawe 
byłyby i badania kontrastywne kiriwińsko-polskie. Np. polskiemu czasowni
kowi wyjść117 występującemu w Biblii Tysiąclecia odpowiada kilka czasowni
ków w Buki Pilabumaboma:

1. -sunapula118, por. Kusunapulasi metoya wa waga, youku, m kwava, litumwa 
tauwau deli si kukova (Vit8.16) 'Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z żonami 
twych synów';

2. -sunapulama119, por. Bakaimilavau ogu bwala ambaisa lasunapulama 
(Lkll.24) 'Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem';

3. -silavi120, por. Mwa, baloma gaga, kusilavi matauna tau (Mk5.8) 'Wyjdź, 
duchu nieczysty, z tego człowieka';

4. -lokaia, por. Mosese, Eroni, deli Ura ilokaiasi koya makwaina odabala 
(Sunl7.10) 'Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry';

5. -valaguva121, por. E tułała Yesu ivalaguva metoya wa sopi (Mkl.10) 'W tej 
chwili, gdy wychodził z wody';

6. -mwena122, por. Imwena wa koya (Mk3.13) 'wyszedł na górę';

116 Zapowiedzią jest artykuł Guntera Senfta Kilivila motion verbs wygłoszony w roku 1995 na 
the Second International Conference on Oceanie Linguistics. Zob. References w: Senft 1996c. Zob. 
także Senft 1986: 527.

117 Złożoną semantykę tego czasownika sygnalizują różne pary antonimiczne, których człony 
nie są synonimami, por. np. wejść i wyjść, wyjść i zejść.

118 Antonimem jest -siła, por. E Yesu isila wa waga dęli la toligalega (Md8.23) 'Gdy wszedł do 
łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie'.

119 Sunapulama różni się od sunapula obecnością przedrostka -ma (L268) 'tu'.
120 Por. silavi (R104) 'opuścić'. Niekiedy tłumaczy się polskim czasownikiem odejść: Mapaila 

Yesu gala ililoula tuvaila omitasi mina Yudia, mitaga isilavi baisa ilokaia mapilana katitaikina oviloupakala 
(11.54) 'Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krai
ny w pobliżu pustyni'.

121 Czasownik valaguva (N403) ma ograniczoną łączliwość, głównie 'wyjść z łodzi na brzeg'.
122 Antonimem -nnoena jest -busi, np. w zdaniu: abusi metoya wa koya (Kakl0.5) 'zszedłem z góry7.



7. -la123, por. E tuta makwaina ila wa koya kidamwa binigada (Lk6.12) 'W tym 
czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić', ila ibodi matauna (Vitl4.17) 'wy
szedł mu na spotkanie'.

Słowotwórczo proste, a więc niemotywowane, są kiriwińskie czasowniki: 
-la (ruch stąd), -wa (ruch tam), -m (ruch gdzieś), -ma (ruch tu); por. Ambaisa 
idoki bila? (Yn7.35) 'Dokąd to zamierza On pójść', Avala o sibum; avasalaym, 
kuwa; kula o Ulawola; kuuyaki tubwalom! (L265) 'Kopię cię z tyłu, przeganiam 
cię. Idź precz. Idź do Ulawola. Wracaj tam, skąd przyszłaś'124, Kum, biłam 
(R249) 'Chodź, chodźmy', Ki, youkula matauna igau bitna, kaina bakatulotulasi 
igau bitna taiyuwela? (Lk7.19) 'Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też in
nego mamy oczekiwać?', Kidamwa baluki łaitala, kawagu, 'Kula,' matauna bila; 
baluki taiyuwela, 'Kuma,' matauna bitna (Lk7.8) 'Mówię temu125: Idź! -  a idzie; 
drugiemu: Chodź! -  a przychodzi'.

Czasowniki pochodne tworzy się dodając przyrostek -ki//-kaia do rdzenia 
ma, la czy wa. Powstają wtedy formy typu -makaia, -lokaia czy -wokaia np. Isi- 
lavaisi valu, e imakaiasi matauna (Yn4.30) 'Wyszli z miasta i szli do Niego', Mwa, 
nani kutnakaiamasi (VA9.38) 'Przyjdź do nas bez zwłoki', E bogwa leiwokuva yam 
kzvaiyu makwaisina, isilavi baisa ilokaia mapilana Galili (Yn4.43) 'Po dwóch dniach 
wyszedł stamtąd do Galilei', Yesu isila wa waga itapela ilokaia ola valu tatoula 
(Md9.1) 'On wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego 
miasta', Tomoya, kidamwa mokwita youku, kulukwaigu bawokaiam wa gorina 
(Mdl4.28) 'Panie, jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie'.

Czasownikiem motywowanym jest -lotnakava (N311) 'przechadzać się po 
czymś', 'wędrować', 'włóczyć się', np. w zdaniu: E minana isilavi e ilomakava 
mapilana Biasiba oviloupakala (Vit21.14) 'Ona zaś poszła i błąkała się po pustyni 
Beer-Szeby'. Sam morfem makava (N317) ma znaczenie 'obcy', 'nie należący do 
danego klanu'. Por. bulumakava (B) 'obca Świnia' i tomakava (S4, G200, B) 'obcy', 
'outsider' (tak nazywany jest mąż, łączy go z żoną jedynie umowa małżeńska 
i tylko przez jej osobę jest pośrednio związany z jej dziećmi oraz jej bratem).

3.2.23. Strony świata

Cztery strony świata określa się nazwami wiatrów: yavata (B, E, H, R333, 
N424, 467) 'północ', 'wiatr północny', bwalimila (N208, 467) 'południe', 'wiatr 
południowy'126, bomatu (R304, N467) 'wschód', 'wiatr wschodni', utukweli (N398, 
467) 'zachód', 'wiatr zachodni'. Z faktu, że strony świata wyznaczają nie wska
zówki kompasu, lecz kierunek wiatru, wynika rozbieżność terminologiczna 
wśród badaczy języka kiriwińskiego. Przykładem jest bomatu, które Bronisław 
Malinowski tłumaczy 'północ', a nie 'wschód" jak Ralph Lawton i Gunter Senft.

123 Za bliskoznaczne należy uznać formy -Ickaia- koya i -la wa koya.
124 Fragment formuły magicznej przepędzającej świnie z działki ogrodowej.
125 W domyśle: żołnierzowi.
124 W dialekcie kavataria występuje forma bolimila (R275, 304) 'wiatr południowo-wschodni', 'po

łudnie', 'kierunek południowo-wschodni', ma-igi-m bolimila (R275) 'ten wiatr południowo-wschodni'.



Bomatu is the north-east wind, but stands for 'north' in general, as youyo stands for 
'south'127 128. (Malinowski 1935a: 308)

The two points of the compass are determined by the north-east wind and the 
south-west . The latter, the kwaybwaga, rivals the oyuyo, south-west wind, as 
a symbol of the southern sidel28. (Malinowski 1935a: 313)

'Zachód' i 'wiatr zachodni' oznacza się w dialekcie kavataria formą kwa- 
ibzuaga129 (R275, 316), a nie utukweli (N398) jak w narzeczu wsi Tauwema. Róż
nice te widaó w biblijnym przekładzie na dialekt kavataria: Makwaisina kwaitolu 
kabosusuvi pilatala -  baisa kwaitolu makwaisina opilibomatu, kwaitolu makwaisina 
opilayouya, kwaitolu baisa opiliyavata, deli kwaitolu tuvaila opilikwaibwaga (YG21.13) 
'Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy 
i od zachodu trzy bramy'. Występują w nim nazwy kierunków poprzedzone 
dwoma morfemami: przyimkowym o 'w, na' i klasyfikatorowym pilaUpili 
o znaczeniu 'część, kawałek' i szerokim zakresie stosowania.

3.3. Zapożyczenia językowe w kiriwinie

3.3.1. Zapożyczenia z języków romańskich

Pochodzą z pierwszych kontaktów białych z Kiriwińczykami: załogą stat
ku Esperance, której kapitanem był Antoine Bruni D'Entrecasteaux (Senft 1992: 30). 
Z końca XVIII wieku pochodzi wyraz kutou o znaczeniu 'nóż' (por. franc. 
couteau 'nóż'). Wyraz ten w odróżnieniu od dum oznacza nóż metalowy, a nie 
bambusowy. Nie można wykluczyć, że bwena 'dobrze' jest najprawdopodob
niej zapożyczeniem z języka romańskiego (por. hiszp. bueno 'zgoda, w porząd
ku'). W sferze domysłów pozostaje wiązanie kiriwińskiego gaga 'zły, źle' 
z francuskim gaga 'kretyn'.

3.3.2. Zapożyczenia z dobu

Dobu od dawna jest językiem porozumiewania się uczestników kula (Ma
linowski 1981: 75):

127 „Bomatu to wiatr północno-wschodni, ale tutaj znaczy ['north'] 'północ', tak jak youyo zna
czy ['south'1 'południe'". (Malinowski 1987: 485)

128 „Dwie strony świata określone są przez wiatr północno-wschodni i południowo-zachodni, 
len  ostatni, kwaybwaga, to konkurencyjne określenie do oyuyo, wiatru południowo-zachodniego, 
który symbolizuje kierunek południowy". Tłumaczenie to jest zmodyfikowaną wersją przekładu 
w: Malinowski 1987: 493.

129 W dialekcie kilivila kioaybivaga (L312,313) to 'wiatr południowo-zachodni'.



Świadectwem międzynarodowej pozycji Dobuańczyków jest używanie ich języka 
jako lingua franca na całym archipelagu d'Entrecasteaux, na wyspach Amphlett, 
a nawet dalekich, północnych Trobriandach. W południowej części Trobriandów 
niemal każdy tubylec mówi po dobuańsku, mimo że na Dobu mało komu znany 
jest trobriandzki czy kiriwiński.

Dobrze znane jest na Kiriwinie dobuańskie wyrażenie yegu gumagi (A275) 
'mój człowiek', któremu odpowiada rodzime ulo karayta'u (A275) 'mój partner 
(z którym prowadzę kula)'130.

Inną sferą stosowania zapożyczeń jest religia. Osobę duchowną (ang. 
minister) nazywa się tonugana, np. lkai*biga kuwokaia tonugana (R249) 'On po
wiedział: idź do duchownego'. Termin ten w języku dobu oznacza dosłownie 
'person-first' (Lawton 1993: 328), czyli osobę pierwszą.

3.3.3. Zapożyczenia z suau131

W Buki Pilabutnaboma najważniejszym przykładem zapożyczenia z języka 
suau jest wyraz Yaubada 'Bóg'. Pojawił się on w kiriwinie późno, bo dopiero 
pod koniec lat dziewięćdziesiątych XIX wieku lub na początku wieku XX. 
Wtedy to bowiem na konferencji intermisyjnej z udziałem misji anglikańskiej, 
metodystycznej i London Missionary School (LMS) jej uczestnicy chcieli 
wspólnie wybrać słowo, które byłoby powszechnie stosowane przez repre
zentowane misje. Wybór padł na wyraz języka suau, albowiem wśród jego 
natywnych użytkowników działała historycznie pierwsza misja protestancka, 
założona przez LMS. W ówczesnej ortografii słowo miało postać Eaubada. Było 
to złożenie dwóch elementów: zaimka 1. os. 1. poj. Eau 'ja' i przymiotnika bada 
'wielki'. Samo compositum było próbą oddania hebrajskiego tetragrammatonu 
m m  (YHWH).

Święty tetragram, cztery litery składające się na Imię Boże, pisze się po hebrajsku 
m m  (Jod, He, Waw, He). Jego zasadniczy „trzon" i odpowiednik to skrócona 
forma, jaką dają dwie pierwsze litery Jod i He, czyli „Jah". Są to najważniejsze lite
ry Imienia, ponieważ właśnie z nich powstały światy.
Pierwsza z nich, litera Jod, ma wartość liczbową dziesięć, a w kabale oznacza 
jedynkę. Jeśli chodzi o kształt, przyjmowana jest jako punkt. Druga litera jest mniej 
doskonała -  liczbowo oznacza zaledwie połówkę dziesiątki, a jej formy są bardziej 
urozmaicone.
Jod jest symbolem nieba, które zostało stworzone bezpośrednio przez nie. Niebo 
bowiem ze wszystkim, co zawiera, jest pojęciem idealnym, podobnie jak punkt, 
który można sobie tylko wyobrazić, ale nie sposób dostrzec zmysłami jego wła

130 Inne przykłady zapożyczeń dobuańskich w języku kiriwina ilustrują np. hasła ayawa, 
eguya'i, geya!, kubara, m'salena, sama'upa, yaluwa, yotura, notuje słownik kiriwińsko-polski (Szczer
bowski 2000).

131 Informacje zawarte w tym podrozdziale zawdzięczam korespondencji z Ralphem Lawto- 
nem. Ogólną charakterystykę suau jako języka misyjnego przedstawia Cecil Abel (1977).



ściwej postaci ani utrwalić go na piśmie. Podobnie nieuchwytny dla nas jest świat 
ponadzmysłowy.
Ziemia natomiast i cały świat doczesny powstały z litery He. I podobnie jak piątka 
jest tylko połówką dziesiątki, tak i nasz świat jest jedynie niedoskonałym, można 
by nawet powiedzieć zepsutym odbiciem świata przyszłego. (Zaderecki 1994: 52)

3.3.4. Zapożyczenia z angielskiego

Do najstarszych zapożyczeń z angielskiego zanotowanych już przez Bro
nisława Malinowskiego należą: kilikeła (L188) 'krykiet' (ang. cricket), -kilikcti 
(L188) 'grać w krykieta', ma'isi (L91) 'kukurydza' (ang. maize), Miki (S163) fang. 
Mick) w wyrażeniu bulukwa Miki (S163) 'świnie Micka' (świnie sprowadzone 
z Europy przez Micka George'a, greckiego handlowca na Kiriwinę), misinari 
(G63, L179, B, H) 'misjonarz; misjonarze' (ang. missionary), palati (LI 13) 'cho
lerny' (ang. bloody), pokiyo'u (L113) wulg. (ang. fuck you), sanapapiti (L113) 
'sukinsyn' (ang. son of the bitch).

Lista zapożyczeń angielskich (Senft 1992: 44r-49) obejmuje 143 leksemy, np. 
gabemani 'rząd' (ang. government), haisikulu 'szkoła średnia' (ang. high school), leta 
'list' (ang. letter), mani 'pieniądze' (ang. money), minit 'minuta' (ang. minute), pailatn 
'pilot' (ang. pilot), paspoti 'paszport' (ang. passport), pilimka 'film' (ang. film), posito- 
pesi 'urząd pocztowy' (ang. post office), seti 'koszula' (ang. shirt), sodia 'żołnierz' 
(ang. soldier), sopu 'mydło' (ang. soap), tapiokzva 'tapioka' (ang. tapioca), tilipi 'liście 
herbaty, herbata' (ang. tea leaf), titsa 'nauczyciel' (ang. teacher), tomatosi 'pomidory' 
(ang.'tomatoes'), yuni 'uniwersytet' (ang. university). Wśród przytoczonych zapoży
czeń leksykalnych angielszczyzna jest często jedynie pośrednikiem, np. wyraz 
tomato wywodzi się z hiszpańskiego tomate, a ten z kolei wyraz pochodzi ze słowa 
języka nahuatl tomatl. Nazwa tapioca ma swój rodowód w tupi-guarani (tipioca)132.

We współczesnej kiriwinie stosuje się nazwy tygodnia: mandei, tuyusdei, 
wenesdei, fereidei, sadada, sabata, a tydzień określa się jako wiki (Senft 1996a: 383).

Wśród nazw sprzętu elektronicznego jest tekodo (R278) 'magnetofon', wyraz 
ten łączy się klasyfikatorem kai, np. tekodo ma-kai-na (R278) 'ten magnetofon'.

3.3.5. Zapożyczenia z greckiego

Wprowadzili je do języka kiriwińskiego misjonarze i tłumacze Pisma 
Świętego. Przykłady zawiera tabela.

kiriwina greka angielski
anelosi ayyEkoę 'posłaniec, zwiastun, anioł'133 angel
aposetolo a7ióoxoXo<; 'posłaniec, wysłannik' apostle
-bapitaiso (łoumęco [baptidzó] 'chrzczę' baptize

132 Zob. The New Lexicon Webster's Encyclopedic Dictionary of the English Language 1988: 1012 
s.v. tapioca i na str. 1039 s.v. tomato.

133 Zob. Popowski 1997: 4 s.v. 33.



diabolo 5ia(3oA.oę 'oczerniający, obmawiający, 
oszczerczy; oszczerca, diabeł'

Devil

Keriso XpiaTÓę Christ
Meri Mapia Mary (por. Meri w tok pisin)
Mesaia Meaaiaę (wyraz pochodzenia aramej- 

skiego) 'namaszczony, Mesjasz'
Messiah

osana coaawć (nieodmienny wyraz aramejski) hosanna
Setani oaxavaę 'przeciwnik' Satan

Bulogala Bwaina oznacza w kiriwinie Ewangelię, nawiązując do etymologii 
greckiej (eu 'dobra' + angelion 'nowina' ): bulogala 'nowina' i bwaina 'dobra' 
(Popowski 1997: 239 s.v. £\)<xyyeA.iov).

3.4. Neologizmy

W języku samoańskim samolot jest nazywany „latającą łodzią": va'alele < 
va'a 'łódź' + lele 'latać' (Arakin 1973: 18). W kiriwinie helikopter to botelivokwa 
(N200) „pusta butelka", a więzienie to bwala dudubila (N218) „czarny dom". 
Radio nazywa się kwegilagila (N300), czyli 'rzecz, która wydaje głos'. Na ozna
czenie czynności zapisywania na taśmie magnetofonowej stosuje się czasownik 
-kau 'brać' w postaci zreduplikowanej -kikau, zdanie kalilivala bogwa ikikau (R79) 
oznacza 'gdy mówiliśmy, on już to nagrywał'.

W języku Wysp Trobrianda waga dimdim (Senft 1996: 19) znaczy 'moto
rówka' (dosł. 'łódź białego').

3.5. Frazeologia kiriwińska

Najobszerniejszą134 pracą z zakresu frazeologii kiriwińskiej jest artykuł 
Guntera Senfta Body and Mind in the Trobriand Islands (1998). Autor ograniczył 
się w nim do idiomów opartych na leksemach: vovo- 'ciało', daba- 'głowa', mata- 
'oko', tęga 'ucho', vado- 'usta', lopo- 'brzuch' i nano- 'krtań, umysł'. Terminem 
„idiom" (por. greckie słowo iSicopa 'właściwość') nazywa „formę wyrażania, 
konstrukcję, frazę etc., właściwą dla danego języka"135 (Senft 1998: 77). W tym 
ujęciu „idiom" i „frazeologizm" to synonimy. Por. próbę rozróżnienia tych 
terminów (Laskowski, Polański, Lewicki 1999: 244):

Dla określenia wszelkich ustalonych wyrażeń (zarówno typu drzeć koty, jak i typu 
ślepa uliczka), zawierających co najmniej jeden wyraz występujący w znaczeniu dla 
siebie nietypowym, używa się nieraz terminu f r a z e o l o g i z m ,  rezerwując

134 Informacje o frazeologizmach rozproszone są w różnych pracach, np. I^awton 1993, lecz 
w żadnej z nich nie stanowią przedmiotu rozważań odrębnego rozdziału.

135 W oryginale: „a form of expression, construction, phrase, etc. peculiar to a language".



termin i d i o m  dla wyrażeń całkowicie niewyprowadzalnych ze znaczenia 
składników (typ drzeć koty). Tak więc np. wyrażenie ślepy zaułek -  1. 'zaułek po
zbawiony wyjścia, dalszego ciągu', 2. 'sytuacja bez wyjścia' -  jest w obu znacze
niach frazeologizmem, ale tylko w drugim znaczeniu jest idiomem.

3.5.1. vovo-136

W idomie ibisibasi vokuva vovogu (Nb97) (vovogu ibisibasi vokuva N415) 
'dręczy mnie ból' (T am racked with pain') forma ibisibasi składa się z przed
rostka 3. osoby i oraz bisibasi, które Gunter Senft oddaje angielskim wreathe 
'oplatać'. W istocie jednak chodzi tu o reduplikację morfemu basi (L144) 'prze
bijać' (ang. to pierce). Podwojenie można przetłumaczyć polskim imiesłowem 
'przebijający, przekłuwający', por. poi. przeszywające bóle. Wyraz vokuva (N92) 
znaczy 'całkowicie'. W tłumaczeniu słowo w słowo frazeologizm ten ma po
stać: 'przeszywa całkowicie ciało_moje' (w domyśle ból).

Frazeologizm igwegzoesi vovogu (Nb97) (vovogu igzvegzoesi N415) 'odczu
wam zmęczenie, odczuwam nostalgię', 'już mi się (to) przejadło, już mam (te
go) dosyć' (Nb98) (T feel tired staying in a foreign village [I feel homesick])', 
T am fed up with sth') można tłumaczyć jako 'zmęczone ciało_moje'. Forma 
grvegzvesi (N231) 'zmęczony' zapewne jest reduplikacją rdzenia givesi, por. 
-kamagivesi (B, N252) 'zmęczyć się', 'być znudzonym (robieniem czegoś)' 
i -simagwesi- (B, N367) 'zmęczyć się', 'tęsknić za domem'.

Gunter Senft tłumaczy ikai'iki vovogu (N415, Nb98) jako 'ciężko pracuję 
i jestem zmęczony' (T am working hard and get tired'). Idiom ten odnotowuje 
również Bernard Baldwin, który podaje inne konteksty: i kaiiki wowola (U237) 
'on jest nieswój z powodu pogłosek o złych wieściach, on jest spóźniony, ma 
zaległości, ma nieczyste sumienie' ('he is uneasy, because of a rumour of bad 
news, someone overdue, a bad conscience').

Frazeologizm ikaikai vovogu (N415, Nb98) ma znaczenie 'jestem leniwy' 
(T am lazy'). Semantyka morfemu kaikai pozostaje w sferze domysłów. Syno
nimem idiomu jest fraza z nunumata (B, H) 'zmęczony; leniwy', np. yokomi 
saina tonunumata (Sun5.16) 'jesteście bardzo leniwi'.

Przejrzysta jest za to formuła imama vovogu (Nb98) (vovogu imama N415) 
'czuję się słaby' (T feel weak'): 'jest słabe ciało moje', por. Mokwita nona magila 
mitaga woula imama (Md26.41) 'duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe', Avai 
tuta availa eimama, yeigu goli dęli alumkoti mama (2Krll.29) 'Któż odczuwa sła
bość, bym i ja nie czuł się słabym'.

Imwana vovogu (Nb98) czy vovogu imwana (N415) znaczy 'jestem szczęśli
wy' (T am happy'). Sam rdzeń mwana (A449) oznacza 'stan podniecenia'.

Frazeologizm itau vovogu (Nb98) (vovogu itau N415) 'odczuwam ulgę' 
(T am relieved') zawiera morfem -tau (N382) o znaczeniu 'skończyć' (R20, 327) 
lub 'znaleźć' (R106).

136 Forma vovo- 'ciało' występuje u Senfta, inni badacze (Malinowski, Baldwin, Lawton, Sco- 
ditti) stosują zapis xvoioo-.



Morfemy -to-ki (B, H) 'stad przy' tworzą idiom itoki vovogu (Nb98) vovogu 
iłoki (N415) 'jestem przeciążony' 'I feel overburdened'.

W itutu vovogu (Nb98) (vovogu itułu N415) 'pozostaję pod wrażeniem' 
('I am excited') pierwszy człon i -tutu zawiera morfem tutu (P68) 'wbijać, kle
pać (młotkiem)'. Sam zaś młotek nosi nazwę kay-tutu (P68) młot(ek). W prze
kładzie biblijnym opartym na dialekcie kavataria występuje zdanie: Tutala toli- 
gcilega ilagaisi baisa, itutu uwosi. ikaibigasi, kaivasi, „Availaga bibani katumova?" 
(Mdl9.26) 'Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: Któż więc 
może się zbawić?'. Forma uwo(si) (R242, 329) znaczy '(ich) ciała'. W liczbie 
pojedynczej jest wowo (R329) 'ciało'.

Niejasny jest pierwszy człon w itutuvakau vovogu (Nb98) czy vovogu itutu- 
vakau (N415) 'jestem doświadczony' ('I am experienced').

Vovogu yuviyavi (Nb98) (vovogu yuviyavi N416) 'mam gorączkę' ('I am 
feverish') składa się z dwu wyrazów vovogu 'ciało_moje' i przymiotnika yuviy
avi (R334, N430) 'gorący, gorąca, gorące itd.'

W korpusie tekstów Bronisława Malinowskiego występuje forma wowogu, 
np. w dwukrotnie powtórzonej formie bilukwali wowogu ... bilukwali wowogu 
(S286), którą Józef Chałasiński i Jerzy Waligórski (Malinowski 1984: 419-420) 
oddają po polsku 'jak mi błogo ... tak mi błogo' (bardziej dosłownie: 'czuje się 
dobrze ciało moje ... czuje się błogo ciało moje'). Por. Tayta isewo bisila, gala 
bikam yena, boge itatuva wowola (A461) 'Człowiek, który pozna magię bisila, 
a nie je ryby, będzie drżał' (bardziej dosłownie 'już drży ciało jego').

Innym połączeniem wyrazowym jest i sabali wowogu (U214) 'jest mi miło' 
('it is pleasure to me to ...').

3.5.2. daba-

W idiomie dabagu gidageda (Nb98) 'mam ból głowy' ('I have a headache') 
gidageda jest podwojonym rdzeniem -geda (S288, B, R103, 307, N113, 223) 'gryźć, 
kąsać, ranić' ogniskującym czynność. Gidageda jako rzeczownik nazywa 'ból' 
(N224), jako forma werbalna -gidageda (N224) 'boleć'. Słuszniej jednak wydaje 
się w omawianym przypadku oddawać gidagegeda polskim imiesłowem 'bole
jący', a cały zwrot 'głowa_moja bolejąca'.

Fraza mtona dabasi tommota (Nb98) 'to mądra osoba' ('this is a wise per
son') w tłumaczeniu bardziej dosłownym oznacza 'on jest głową ludzi'.

Z kolei ibulumse'u dabala (Nb98) 'stracił głowę', 'jest zmieszany, skonfu- 
dowany' ('s/he lost his/her head, s/he is confused') zaczyna się od formy cza
sownika -bulumse'u (N204) 'palić'.

Etymologicznie pe'ula dabala (Nb99) 'ufny (w coś), śmiały, pewny siebie' 
('a confident person') nasuwa Polakowi skojarzenie z 'mocna głowa' (wytrzy
małość na duże ilości wypitego trunku), albowiem pe'ula znaczy 'mocny'.

W wyrażeniu kasai dabala (Nb99) 'głupi' ('stupid person') pierwszy człon 
znaczy 'oporny, twardy' (L278, B), por. poi. twardoglowy.



Znaczenie dabala yuviyavi (Nb99) 'ma gorączkę' ('s/he is feverish') jest już 
zrozumiałe dzięki znajomości wcześniejszego synonimicznego idiomu vovogu 
yuviyavi (Nb98).

3.5.3. m ata-

Wyraz matana lub inaczej matala składa się z rdzenia mata- i zaimka dzier
żawczego -na//la. Całość można tłumaczyć na kilka sposobów: 1. 'jego oko', 
2. 'zaokrąglony koniec taytu', 3. 'wić' (Malinowski 1935a: 107).

Fraza matala ibińuya (Nb99) 'jest nieprzytomny', 'jest na pół omdlały', 
's/he is unconscious', s/he is fainting', 'ma rozbiegane oczy', wyrażenie matala 
nunum (Nb99) znaczy 'twoja brodawka piersiowa' ('your nipple'), a matala 
kusiła (Nb99) -  'żołądź' ('his glans')137.

3.5.4. tęgi*

Wyrażenie kasai tegila (Nb99) 'udaje głuchego, gdy jest zagniewany' ('s/he 
is feigning deafness, being angry') dokumentuje Bronisław Malinowski jako 
złożenie: kasay-tagila (B) 'przygłuchy', 'głuchy'. Pierwszy wyraz w późniejszym 
zapisie ma postać kasa'i (L173, 274, B) twardy; trudny. W dialekcie kavataria 
występuje kasai (R62,159, 311) o znaczeniu 'twardy', 'trudny', 'nieodpowiedni', 
'niesprawiedliwy', a w narzeczu wsi Tauwema -  'twardy', 'trudny', 'uciążliwy' 
(N260). Tęgi- to ucho lub uszy.

3.5.5. vado

Pierwszy element i-udu w iudu vadola (Nb99) 'nie może się zamknąć', 'jest 
hipokrytą' ('s/he cannot keep his/her mouth shut', 's/he is a hypocrite') jest 
niejasny. Czytelnikom Argonautów nasuwa on skojarzenia z udu (A357) 'dar 
finalny w kula, ząb rekina'. Bronisław Malinowski określa ów leksem jako 
dobuański (w kiriwinie jest kudu). Mieszkańcy wyspy Dobu mają negatywny 
stereotyp wśród Trobriandczyków:

Człowiek z Dobu nie jest taki dobry, jak my. On jest gwałtowny, on jest ludożercą! 
My się boimy go, kiedy przybywamy na Dobu, on mógłby nas zabić. Lecz po
patrz! Ja spluwam zaklętym korzeniem imbiru i jego nastawienie się zmienia. Oni 
odkładają swoje włócznie, oni przyjmują nas dobrze. (Malinowski 1981: 445)

137 W dialekcie kilivila jest matala kzvila (S141).



3.5.6. lopo-
W skład kilku idiomów języka kiriwina wchodzi morfem lopo-, który zaw

sze występuje z przyrostkiem dzierżawczym. Jego znaczeniem prymamym jest 
'brzuch', ale rozumiany jako ośrodek stanów emocjonalnych, dlatego niekiedy 
w przekładach na języki indoeuropejskie oddaje się go jako 'serce'. Dał temu 
wyraz Józef Teodor Konrad Korzeniowski, znany jako Joseph Conrad, w opo
wieści opublikowanej po raz pierwszy w roku 1914, a więc rok przed przyby
ciem B. Malinowskiego na Wyspy Trobrianda.

The truth of the statment touched me in the pit of the stomach (you know that's
the spot where emotion gets home on a man... (Conrad 1988: 29)

W przekładzie Teresy Tatarkiewiczowej zdanie to ma postać:

Stwierdzenie tej prawdy ścisnęło mnie w dołku (wiadomo, że wzruszenia obja
wiają się w tym właśnie miejscu) ... (Conrad 1969: 41)

Tłumaczka użyła tu potocznego powiedzenia ściska kogo (boli, gniecie, ssie 
itp.) w dołku, w znaczeniu 'ktoś czuje ucisk, ból itp. w żołądku'.

Frazeologizm ininaki lopogu (Nb99) 'zachowuję to dla siebie' (T keep it 
quiet/to myself') składa się z formy -ninaki- (N338) 'zachować dla siebie', którą -  
jak się wydaje -  można podzielić na nim i (L126, 307, B, H) 'umysł', 'decyzja' 
i morfem ki (L32,143,178, 205, B, Tl) nadający znaczenie kierunkowe.

Innym przykładem idiomu kririwmskiego jest ikapisi lopola (NblOO) 'żału
je', 'boleje nad utratą kogoś', 'lituje się nad kimś' ('s/he is sorry, s/he moums', 
's/he feels pity with someone'). Formę ikapisi daje się powiązać z ipipisi (A243) 
'bije' (o sercu), gdzie pipisi jest reduplikacją rdzenia pisi. Z kolei ka (LI 12) w ka- 
pisi jest przedrostkiem kauzatywnym. W rezultacie derywacji powstaje 
-nokapisi (S351, B, H, R95, 322, N339) 'żałować', 'litować się', 'współczuć', por. 
i-mkapisi lopo'ula (S351) 'czuć żal'. W archiwaliach B. Malinowskiego zachowała się 
notatka sugerująca, iż m  (B, H) w nokapisi pochodzi od nom. W przekładzie biblij
nym spotykamy zdanie Anokapisi tobobawa (Mdl5.32) 'Żal mi tego ludu'. Por. for
mę rzeczownikową: kapisi-la (B, F) 'litość', 'żal', 'szkoda', kapisila! (Tl) 'szkoda!'.

W korpusie tekstów, które zebrał Ralph Lawton, występuje idiom iyowa 
lopogu (R254) 'niepokoi mnie' ('it causes me some concern'). W formie czasow
nikowej iyowa rdzeń yowa (R251, 334) o znaczeniu 'latać'. Porównując przekła
dy biblijne, polski i kiriwiński, można zaobserwować pewną prawidłowość: 
znaczenie owego idomu oddaje się formami czasownika 'przerazić się', por. 
Eiyowa lopogu (Nie2.2) T przeraziłem się do najwyższego stopnia', £ tułała 
Sekaraia igisi mataum, iyowa lopola. e saim ikokola (Lkl.12) 'Przeraził się na ten 
widok Zachariasz i strach padł na niego'. Idiom ten występuje w mowie po
tocznej, np. £ sogu, makwaim bwala kala gigisa sita iyowa lopogu (R254) 'Przyja
cielu, wygląd tego budynku trochę mnie przeraża'.



Bernard Baldwin (1945: 223), objaśniający słowa pieśni kiriwińskiej, zauważa:

I yowa lopogu, an expression usually of surprise, can refer to glad surprise as well 
as fear. It applies here to the nervousness of the adventurer in a strange place, 
about to meet strange man and women138.

Frazę i yowa lupomesa (U229) oddaje angielskim 'our insides leap' ('nasze 
wnętrzności skaczą').

Synonimicznym idiomem jest ikubukubu lopola (Md2.3) 'przeraził się', np. 
Kini Erodi bogiva Hagi ikubukubu lopola dęli komwaidosi mina Yerusalem (Md2.3) 
'Skoro to usłyszał Król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima'. Z formą 
i-bukubuku wiąże się -no-kubukubu (R95, 322, N339) 'być zaniepokojonym', 'być 
zdumionym', 'dziwić się', Avaka paila ikubukubu lupomi? (Lk24.38) 'Czemu 
jesteście zmieszani?'.

Morfem -koma (LI77, 307, B, R314, N129, 288) o znaczeniu 'jeść' tworzy 
idiom z lopo-, np. Mwa! Akoma lopom. kukwau lakałuluwolima lakatuluwotala siliba 
(2Gwe5.23) 'Racz przyjąć dwa talenty', E gwadi inala kala tounai mokwita onanola 
ivakasau bobwailila paila lałula, e iluki guyau, kawała. „Mwa, ulo guyau! Akoma 
lopom gala bukukwatumałi gwadi. Kusaiki minana!" (lGwe3.26) 'Wówczas kobie
tę, której syn był żywy, zdjęła litość nad swoim synem i zawołała: Litości. 
panie mój! Niech dadzą jej dziecko żywe, abyście tylko go nie zabijali!'.

W pieśni Usituma pojawia się wyrażenie i koma lopogu (U215) oraz i koma 
nupogu (U218, 220), które B. Balwdin oddaje w angielskim 'delights the 
heart', 'with delight in my heart' ('zachwyca serce', 'z rozkoszą w moim sercu').

W Buki Pilabumaboma częsty frazeologizm ilustruje zdanie Kula, e biłalagu- 
va lopom (2Gwe5.19) 'Idź w pokoju'. Bitalaguva jest formą czasownika -talaguva 
(B, R91, 326, N379) 'przybywać do brzegu'. Morfem ta pełni funkcję kauzatyw- 
ną, laguwa/flaguva (B) znaczy 'brzeg'. Por. kula bitalaguva lopom (Mk5.34, Lk8.48) 
'idź w pokoju', E, bitalaguva lopom (3Ynl5) 'Pokój niech będzie z tobą!', Bitala
guva lupomi (Yn20.19, 20.21, 20.26) 'Pokój wam!', Italaguva lupomi uula Keriso, 
e mapaila baisa kami lumkola ibodi bikaraiwogi ninami (K13.15) 'A sercami waszymi 
niech rządzi pokój Chrystusowy', Guyau matauna titoulela wala uula italaguva lu- 
podasi (2Ts3.16) 'A sam Pan pokoju niech was obdarzy pokojem', Ve! bitalaguva 
lopom; m dubumi bogwa iyomovaim (Md921) 'Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła'.

W kilivila występuje forma lopou jako odpowiednik lopo w innych dialek
tach. Charakterystyczne dla trobriandzkiego rolnictwa jest wyrażenie lopou-la 
ula buyagu (G160, L83, 85) czy lopou-la ulo buyagu (L256, 310, 330) „brzuch mo
jego ogrodu" (słowa czarownika), tj. 'gleba mojego ogrodu i zawarte w niej 
uprawy'. Por. lopou-la ulo valu (L316, 321) 'brzuch mojej wioski'.

138 „1 yowa lopogu, wyrażenie zwykle zaskoczenia, może odnosić się zarówno do pozytywne
go zaskoczenia, jak i strachu. Tu odnosi się do nerwowości osoby przebywającej w obcym miejscu, 
do spotkań obcych mężczyzn i kobiet".



3.5.7. nano-
Morfem nano- (P51, A102, L182,199, R12,321, N335, Nb94) może oznaczać 

'krtań', 'rozum', 'umysł', 'inteligencję', 'ideę', 'podświadomość', a także 'wolę', 
jak np. w przekładzie biblijnym: Nanom bavagi (Md26.42) 'Niech się stanie wola 
Twoja' ('wolę twoją ja zrobię, tj. spełnię'), ivagi nanola (S464) 'oddziaływa na jej 
umysł', gala nanogu pela bagula, nanogu mwasawa (NblOO) 'Nie chcę pracować 
w ogrodzie, chciałbym się bawić' (T do not want to work in the garden, 
I would like to have fun'). Ostatnie zdanie nasuwa Polakowi skojarzenie z po
wiedzeniem 'nie mam głowy do (czegoś)'139.

Wyrażenie ida'ila nanom (NblOO) 'zmienia twoje zdanie' składa się z rdze
nia -da'ila- (N212) 'zmieniać'; por. ida'ila nanogu (N212) 'zmienia moje zdanie'. 
Synonimiczną konstrukcją jest matausina ikivilaisi ninasi (VA28.6) 'oni zmienili 
swoje zdanie'.

Etymologia ikaikai nanosi (NblOO) 'irytuje ich' 'it irritates them' nie jest 
znana. Można domniemywać, że wiąże się ona ze słowem kaikaila (N243) 'bły
skawica', w innych jednak dialektach o tym znaczeniu występuje kavikavila 
(A342, L324, R312). Przykładem użycia tego idiomu w przekładzie biblijnym 
jest zdanie Avai tula availa ikapusi, e yeigu saina ikaikai nanogu (2Krll.29) 'Któż 
doznaje zgorszenia, żebym i ja nie płonął'.

Dwuznaczność zwrotu bikalisau nanom (NblOO) 'zaczaruje cię', 'ukradniesz 
coś' ('it will charm you', 'you will steal sth.') wynika ze złożonej semantyki 
kalisau (R281, N250) 'przekraczać, wybijać się' i 'zbiec (z czymś), ukraść'.

Pierwszy człon ikanta'ila (N255) w ikanta'ila nanodasi (NblOO) 'to nas przeko
nuje' ('it convinces us') oznacza 'przekonuje, namawia, nakłania', ale także 'obrócić 
głowę', np. Akanta'ila agisi Weyei (N255) 'Obracam głowę i widzę Weyei'.

Synonimem ikamituli nanogu (NblOl) 'przyznaję' (T admit (reveal, re
port)') jest akamituli, np. Akamituli sena gaga (N253) 'Przyznaję, że to jest bardzo 
złe'. Jednym ze znaczeń -kamituli jest 'wyjawiać, ujawniać', por. Gala kukwami- 
tuli megioa! (N253) 'Nie wyjawiaj magii'. W tym kontekście etymologia ka-mitu-li 
wydaje się przejrzysta: ka (LI 12) jako przedrostek kauzatywny, mitu 'oczy' 
i przyrostek werbalny -li (L32) 'tam'.

Frazeologizm ikatotila nanom (NblOl) 'jesteś zdeterminowany (coś zrobić)' 
('you are determined (to do something)') składa się z pierwszego członu, któ
rym jest forma czasownika -katotila (R93, 311, N263) 'obiecać', por. E avai tuta 
bukuviloubusisi ovalu makwaina avaka Guyau bogwa eikatotila bisakaimi (Sunl2.25) 
'Gdy zaś wejdziecie do ziemi, którą da wam Pan, jak obiecał'140, Paila Yaubada 
bogwa leikatotila makawala baisa yokomi dęli litumia, dęli baisa komwaidosi tosika- 
duwonaku, komwaidosi availa availa Guyau da Yaubadasi leididou bimakaiasi 
(VA2.39) 'Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, któ
rzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz'.

139 W tłumaczeniu interlineamym: gala nano-gu pela
nie rozum_mój dla

140 Szyk jest inny: 'Gdy zaś wejdziecie do ziemi tej, co Pan obiecał, dostaniecie'.



Dwa wystąpienia idiomu ikavisi nanosi (NblOl) 'one są fascynujące' ('they 
are fascinated'), ikavisi nanogu 'urzeka mnie' ('it fascinates me') odnotowuje 
jedynie Gunter Senft, który wiąże go z czasownikiem -kavisi- (N273) 'fascyno
wać, urzekać, oczarowywać, być urzeczonym'.

Analogicznym przykładem jest wyrażenie ikitu nanola (NblOl) 'zamyka się 
w sobie', 'boi się' ('s/he withdraws within he/himself', 's/he is afraid'), którego 
znaczenie wynika ze znaczenia pierwszego członu -kitu (N285) 'wycofać się'.

Objaśniając iluvai nanogu (NblOl) 'pamiętam' ('I rember'), Gunter Senft 
oddaje luvai angielskim 'remember' ('pamiętać'). Por. -luluwai (R318, N314) 
'pamiętać'.

Przymiotnik manum (R62, N319) 'łagodny, łaskawy', stosowany również 
predykatywnie (R23, 25, 319), jest podstawą idiomu bimanum nanomi (NblOl) 
'nie będziecie się gniewać' ('you won't be angry (your minds will be soft)') czy 
ninami bimanum (N336).

Określeniu dobrego nastroju służy imwamwasila nanogu (NblOl) 'jestem 
w dobrym nastroju, mam dobry humor' ('I am of good cheer, I am in good 
humor'). Formę -mwamwasila (N331) tłumaczy się 'być w dobrym humorze'. 
Być może da się ją powiązać z mwasila (A102, 310) 'magiczna moc'. Przykładem 
użycia tego idiomu jest fragment przekładu biblijnego: Imwamwasila ni namaisi 
avai tuta yakamaisi kamamasi mitaga yokomi kupapeulasi (2Kr.l3.9) 'Cieszymy się 
bowiem, gdy my słabi jesteśmy, wy zaś -  mocni'. Antonimem jest nanogu gaga 
(Nbl04) 'jestem w złym nastroju' ('I am in a bad mood'). Gaga znaczy 'zły' (P67, 
A457, S390, 391, 392, 394, 395, R62, 84, 307, N32, 85, 92).

Antonimem imwamwasila nanogu jest również imwau nanogu (NblOl) 
'jestem smutny' ('I am sad'). W zależności od kontekstu imwau można oddać 
w polszczyźnie jako 'jest twardy, jest ciężki, jest trudny, jest smutny'. Inny wa
riant tego idiomu, gdy mwau pełni funkcję atrybutywną, a nie predykatywną, 
ilustruje Baisa lova silovala makala wiki komwaidona baisa dęli wala nanogu mwau 
sainela (R247) 'Przez cały tydzień byłem bardzo przygnębiony'. Por. Anigadaim 
taga bimwau nanom kidamwa sivatala wala balivilavau (Vitl8.32) 'O, racz się nie 
gniewać Panie, jeśli raz jeszcze zapytam', e yeigu nanogu kala mmayuyu bitamwau 
wala (P12.28) 'a ja żebym mniej się martwił'. W przekładzie biblijnym pojawia się 
jeszcze inny wariant: Avaka uula nanom saina mwau? Avaka uula gala bukukwam? 
(lGwe21.5) 'Czemu duch twój jest tak rozgoryczony, że nic nie jesz'.

W narzeczu wsi Tauwema mau (N320) 'ciężki, twardy, trudny' występuje 
we frazeologizmie gala bimau nanom (NblOl, N320) 'nie martw się' ('don't wor
ry'). Wariantem mau jest mwau (N85).

Zwrot imimi nanogu (NblOl) 'śnię', 'uprawiam magię' ('I dream', 'I make 
magie') tworzy wyraz i-mimi (S466) 'śni'.

Morfem -pani, który występuje w pierwszym członie zwrotu ipani nanosi 
(Nbl02) 'miesza im (w głowie)' 'it confuses them' (it mixes them up), znany 
jest z nazwy formuły magicznej kwoygapani „wplątywania w sieć". Ma ona na 
celu owładnąć umysłem człowieka, przeciwko któremu jest skierowana, ogłu
pić go i uczynić uległym na umowy. Sama nazwa kwoygapani składa się z dwu



morfemów: kwoyga//kwega (A361) 'roślina, należąca do tej samej rodziny, co 
krzew betelu pieprzowego (mwayye)' i pani (A449) 'kusić, nęcić'.

Tłumaczenie interlineame frazeologizmu ipolu nanom (NM02) czy nanom 
ipolu (N336) 'wywołuje u ciebie zazdrość' ('it makes you jealous') jest utrud
nione wieloznacznością morfemu -polu (A439, 441, L264, 279, 316, 321, B, H, 
N351): 1. 'gotować, wrzeć', 2. 'martwić się', 3. 'być zazdrosnym'.

Pierwszy człon zwrotu isavali nanom (Nbl02) 'przemyślisz to'141 ('you 
think it over') można oddać w polszczyźnie słowem 'próbuje' (N360). Savali 
(1140) jest kiriwińskim terminem prawniczym: 'świadczenia dokonywane 
przed zdeklarowaniem się do pokala, czyli świadczeń mających w zamiarze 
wymóc wzajemną wymianę'. Savali jest w istocie próbą.

Idiom isim nanogu (Nbl02) 'jestem tego świadom, zdaję sobie z tego sprawę' 
('I am conscious of (something)') wywodzi Gunter Senft (1998:102) od czasownika 
-sim- (N367) 1. 'ukłuć, użądlić', 2. 'zranić'. Choć nie mniej przekonujące wydaje się 
powiązanie tego zwrotu z -sim (R26,27,325) 'siedzieć tu, być, mieć'.

Leksem -sinapu (B, H, N368) 'płatać figle', 'przechytrzyć', 'wywieść w po
le' tworzy frazeologizm isinapu nanogu (Nbl02) 'cyganię', 'oszukuję' (T tell 
fibs', T swindle').

Kolejnym frazeologizmem jest isipolu nanogu (Nbl02) czy nanogu isipolu 
(N336) 'śnię', 'wyobrażam sobie' (T dream, I imagine'). Por. -sipolu- (N368) 'śnić'.

Czasownik -si-vili (B, F, H) 'zmienić', 'obracać', 'zmienić decyzję' tworzy 
zwrot isivili nanodasi (Nbl02) 'zmienia nasze poglądy', 'nawraca nas', 'odwraca 
(od kogoś)' ('it changes our minds', 'it converts us', 'it turns us away (from 
someone)').

Niejasne jest znaczenie pierwszego członu idiomu isugwa nanogu (Nbl02) 
'ulegam (skłonnościom)', 'to jest bardzo słodkie i smaczne' (T am overindul- 
gent', 'it is very sweet and tasty').

Natomiast etymologia itaboda nanom (Nbl02) 'jesteś tępą/zakutą pałą, 
bałwanem', 'jesteś niepoczytalny' ('you are blockheaded', 'you are stultified') 
nie budzi wątpliwości. Por. -taboda (B, H) 'zatykać', 'zatkać'. W tłumaczeniu 
słowo w słowo idiom ten można oddać 'zatyka ci rozum'.

Znaczenie itagwala nanogu (Nbl03) 'zgadzam się' (T agree') wynika z se
mantyki -tagwala (S281, G327, L54, 202, B, H, R99, 326, N378) (v.f.) 'wyrażać 
zgodę', 'zgadzać się', por. Avaka yokwa kulivala -  atagwala (N378) 'Zgadzam się 
z tym, co mówisz'.

Wyraz itaki (N379) 'przecina, tnie' tworzy idiom itaki nanola (Nbl03) 'ma 
obsesję' ('s/he is obsessed'), por. itaki nanogu (N378) 'mam obsesję'.

Idiom itamwau nanogu (Nbl03) znaczy 'zapomniałem', 'wyleciało mi 
z głowy' (T forgot it', 'it slipped my memory'). Etymologicznie tamwau składa 
się z dwu morfemów: przedrostka kauzatywnego ta- (L268) i rdzenia mwau 
'ciężki, trudny'.

141 Por. Avai biga lalilivali baisa mokioita wala e nanogu mimilakatila lalivala (VA26.25) 'Słowa, 
które mówię, są prawdziwe i przemyślane'



Forma czasownika -tavili (A455, 456, K) 'odwrócić się (przeciw komuś)'142, 
'podzielić' tworzy frazę itavilisi nanosi (Nbl03) 'ponownie to rozważą' ('they 
reconsider it').

W świetle frazeologii trobriandzkiej rzeźbić (-teya R327) można i czółno, 
i umysł, por. iłeya nanom (Nbl03) 'wprawia się w zakłopotanie' ('it confuses 
you' (it cuts your mind)), ateya nanola (NM03) 'zmieniam jej /jego zdanie', 'za- 
czarowuję ją/jego', 'I change her/his mind', 'I tum her/his mind', 'I charm 
her/him'.

Synonimami przytoczonych już wcześniej zwrotów itułu vovogu (Nb98) 
i itutuvakau vovogu (Nb98) są itułu nanosi (Nbl03) 'są pod wrażeniem' ('they 
are impressed', 'it „hammers" their minds')143 i itutuvakau nanosi (Nbl03) 'po
zostają pod ogromnym wrażeniem' ('they are very much impressed').

Pierwszy człon w ivagi nanogu (Nbl03) 'oddziaływa na mnie', 'ma na 
mnie wpływ' ('it influences me') składa się z przedrostka osobowego czasow
nika i oraz rdzenia werbalnego vagi 'robić'.

Semantykę frazeologizmu ivakavili nanom (Nbl03) 'nastawiać się przeciw' 
('it turns your mind against something/someone') nie do końca da się wypro
wadzić z elementów składowych. Formę vakavili tworzą: przedrostek skutku 
i przyczyny vaka- (L157,162, 253, 254) oraz rdzeń vili (L326) 'owijać się'.

Zwrot iweya nanola (Nbl04) czy nanola iweya (N336) oznacza 'pamięta 
(coś)' ('s/he remembers something'). Można go zinterpretować, że coś uderza 
(iiweya N418, U219, 238) jego lub jej umysł, a więc nie daje zapomnieć, sprawia, 
że on czy ona pamięta.

Pierwszy człon w iyelu nanogu (Nbl04) czy nanogu iyeluyelu (N336) 'pra
gnę (czegoś)' ('I long for it') objaśnia Gunter Senft (1998: 104) jako formę cza
sownika -yelu (N424) 'myśleć o czymś, pamiętać'. Takiego znaczenia nie od
notowują inni badacze. Najczęściej morfem yelu tłumaczy się jako 'woda pla
żowa' (B, H), morze, ocean (N424), 'prąd', 'nurt' (N424, U228). Ostatnie dwa 
znaczenia przypominają polski 'potok myśli'.

Frazeologizm iyogagi nanola (Nbl04) 'wyprowadza go/ją z równowagi' ('it 
upsets her/him') tłumaczony słowo w słowo brzmi po polsku 'psuje 
umysł_jego/jej'.

Etymologia idiomu iyokwaisi nanodasi (Nbl04) 'głowić się (nad czymś)', 
'łamać sobie głowę (nad czymś)' ('we rack our brains over something') jest 
nieznana w przeciwieństwie do bardzo czytelnego dla Polaka zwrotu bała na
nogu (Nbl04) 'pójdę po rozum do głowy' (T will have an idea'). Równie wyra
zista jest fraza mtona gala nona (Nbl04) 'on jest bezmyślny' ('he is senseless'), 
która w tłumaczeniu słowo w słowo ma postać: 'on bez rozumu'.

142 Np. bitavilidasi baloma (A455) 'duchy mogłyby się odwrócić przeciw nam'.
143 Por. Mtona la biga itutu nano-gu (N39)

On jego mowa uderza umysł_mój
'Byłem pod wrażeniem jego mowy'



4. TYPOLOGIA I POKREWIEŃSTWO

4.1. Klasyfikacje języków

Klasyfikowanie języków jest możliwe z trzech perspektyw: typologii (po
dobieństwa), językoznawstwa historyczno-porównawczego (pokrewieństwa) 
i lingwistyki arealnej (powinowactwa)1. Podstawowe różnice między nimi 
przedstawia tabela.

j ęzy kozna wst wo 
porównawcze

typologia gramatyka 
history czno- 
-porównawcza

lingwistyka arealna

przedmiot
badań

struktury zbieżności material
ne języków

zbieżności materialne 
i strukturalne języków

języki języki (nie muszą 
nimi być ani języki 
spokrewnione, ani 
związane ze sobą 
sąsiedztwem)

języki spokrewnione 
(należą do tej samej 
rodziny językowej)

języki związane ze sobą 
sąsiedztwem (występują 
w tym samym obszarze, 
czyli areale)

punkt dojścia typ językowy2 3 prajęzyk l ie !_________________

Jak zauważył K.H. Schmidt (1977) typologia wraz z gramatyką historyczno-porów- 
nawczą i lingwistyką arealną należy do językoznawstwa porównawczego, różniąc 
się od pozostałych tym, że bierze pod uwagę języki, które nie muszą być związane 
ze sobą ani pochodzeniem, ani sąsiedztwem, i bada wyłącznie struktury językowe 
(gramatyka historyczno-porównawcza -  zbieżności materialne, a lingwistyka are- 
alna -  materialne i strukturalne). W przeciwieństwie do gramatyki historyczno- 
porównawczej, gdzie celem, a zarazem modelem jest odtworzenie stanu wyjścio
wego, tzn. prajęzyka, i lingwistyki arealnej, gdzie jest nim jakby punkt dojścia -  
liga, przedmiotem typologii jest ustalenie z jednej strony cech wspólnych wszyst
kim językom, czyli uniwersaliów, z drugiej strony zaś opisywanie różnic między 
nimi i sprowadzenie tych różnic do pewnych typów, tzn. ustalenie typowych róż
nic. O ile językoznawstwo historyczno-porównawcze ogranicza się do rodzin 
językowych, a lingwistyka arealna do obszarów (areałów), na których występują

1 „The genetic method operates with kindship, the areal with affinity, and the typological 
with isomorphism" (Jakobson 1958: 524). Por. Milewski 1976: 207.

2 Zgodnie z rozróżnieniem, które proponuje L. Bednarczuk (1992: 6), należy określić typ jako 
inwariant, tj. zespół wzajemnie zrelacjonowanych cech, a reprezentujące go języki jako warianty 
realizacyjne.

3 Termin liga (Sprachbund) wprowadził N.S. Trubiecki na Kongresie Językoznawczym w Ha
dze w roku 1928 (Heinz 1978: 294).



pewne wspólne zjawiska, to typologia interesuje się językami niezależnie od ich 
pokrewieństwa i sąsiedztwa. Jeżeli porównanie ograniczymy do pewnej wybranej 
grupy języków, będzie to „mikrotypologia" (termin V. Skalicki 1975), a jeśli do 
dwu języków -  gramatyka kontrastywna (konfrontatywna). Jeśli wreszcie charak
terystykę typologiczną zastosujemy do danego języka, to za V. Mathesiusem 
(1928) można ją będzie nazwać „charakterologią", która ma na celu pokazać, czym 
dany język różni się od innych. (Bednarczuk 1992: 5)

Na istotną różnicę między klasyfikacjami typologicznymi a genetycznymi 
czy geograficznymi wskazuje A.F. Majewicz (1989: 10), który stwierdza, że 
klasyfikacje typologiczne w przeciwieństwie do pozostałych nie porównują 
całych systemów językowych, lecz jedynie wybrane -  w danym momencie 
podstawowe -  ich elementy czy cechy.

4.2. Austronezyjska rodzina językowa4

Jest bodaj największa na świecie, obejmuje około 1200 języków (270 min 
użytkowników), które występują obecnie na rozległym obszarze od Madagaskaru 
do Wyspy Wielkanocnej, od Tajwanu po Nową Zelandię. Większość uczonych 
uważa, że po praaustronezyjsku mówiono na Tajwanie jakieś 5000 lat temu.

The first Austronesians are believed to have originated in the South China area be
fore moving off from the Asian mainland to settle on Taiwan somewhere 5000- 
6000 years ago. There they lived relatively undisturbed for some time before one 
of the Taiwan-Austronesian communities, possibly from the south-east, moved 
south to the Philippines. Eventually they moved right through the Philippine 
archipelago. From there one group moved south-west, through Borneo and later 
Sumatra and Java, with branches penetrating the Malay Peninsula, eastern parts of 
Vietnam and Cambodia. A second migration from Philippines moved south to 
Sulawesi. From there it is believed to have followed two major paths, one through 
Sulawesi and into the Seram-Ambon area and Timor, and the other towards Hal- 
mahera and Irian Jaya. From there the Austronesians are believed to have moved 
eastwards along the north coast of Papua New Guinea, ending up in the Bismarck 
Archipelago (New Britain and New Ireland), where the pre-Proto-Oceanic com
munity is considered to have remained relatively unmolested until they were ready 
to move out into the Pacific5. (Tryon 1996: 35)

4 Rodzinę tę określił jako austronezyjską po raz pierwszy w roku 1899 Wilhelm Schmidt 
w artykule Die sprachlichen Verhdltnisse Oceaniens (Melancsiens, Polynesiens, Mikronesiens, und Indo- 
nesiens) in Hirer Bedeułung fur die Ethnologie (Zob. Dyen 1971: 5). Pierwszym uczonym, który ustalił 
istnienie malajo-polinezyjskiej rodziny językowej (austronezyjskiej) był prawdopodobnie Hum
boldt (1836-1839). Porównał on 131 wyrazów w malajskim, jawajskim, bugi, malgaskim, tagalog, 
tongijskim, tahityjskim i hawajskim (t. 2, s. 241-256). Zob. klasyfikację języków austronezyjskich 
w książce A.F. Majewicza (1989: 76-96).

5 „Pierwsi Austronezyjczycy według przekonań mieli pochodzić z południowych Chin, za
nim wyruszyli z Azji do Tajwanu jakieś 5000-6000 lat temu. Żyli tam stosunkowo bez przeszkód



Z upływem czasu praaustronezyjski rozpadł się na cztery podgrupy: ata- 
jalską, tsouską, paiwańską i malajo-polinezyjską (Biust 1977)6. Pierwsze trzy 
spośród nich są reprezentowane przez języki występujące i dziś na Tajwanie7. 
Natomiast pozostałe języki austronezyjskie, występujące poza Tajwanem, wy
wodzą się z języka pramalajo-polinezyjskiego. Można to przedstawić w nastę
pujący sposób (Biust 1978, Tryon 1995, Lynch 1998):

zachodnio-malajo-polinezyjski środkowo-wschodnio-malajo-polinezyjski

południowo-hamahersko-zachodnio-nowogwinejski oceaniczny

Niektórzy uczeni (Li 1985, Ross 1988) sugerują potrzebę modyfikacji 
przedstawionego tu drzewa genealogicznego języków austronezyjskich w czę
ści dotyczącej języków tajwańskich. Propozycje te nie są jednak istotne dla dal
szych rozważań, albowiem powszechnie przyjmuje się, że język kiriwiński 
wywodzi się z praoceanicznego, ten zaś pośrednio z praaustronezyjskiego.

przez jakiś czas przed tym, jak jedna ze wspólnot tajwańsko-austronezyjskich, być może z połu
dniowego wschodu, wyruszyła na południe w kierunku Filipin. Ewentualnie przemieścili się po
przez Archipelag Filipiński. Stamtąd jedna grupa wyruszyła na południowy zachód, przez Borneo 
a później Sumatrę i Jawę, z odgałęziami przemierzającymi Półwysep Malajski, wschodnie części 
Wietnamu i Kambodży. Druga migracja z Filipin wyruszyła na południe do Sulawesi. Stamtąd, jak 
się uważa, były dwie główne drogi migracji, jedna przez Sulawesi do rejonu Seram-Ambon i Timo
ru, a druga w kierunku Halmahera i Irian Jaya. Stamtąd Austronezyjczycy mieli się udać się na 
wschód wzdłuż północnego wybrzeża Papui-Nowej Gwinei, kończąc wędrówkę na Archipelagu 
Bismarka (Nowa Brytania i Nowa Anglia), gdzie, jak się zakłada, wspólnota przedpraoceaniczna 
pozostawała stosunkowo bez zmian, dopóki nie była gotowa wyruszyć na Pacyfik".

6 W anglojęzycznej literaturze przedmiotu nazywa się je odpowiednio: Atayalic, Tsouic, 
Panoanic, Malayo-Polynesian.

7 Według danych statystycznych opublikowanych na Tajwanie w roku 1966 (stan z 1 stycznia 
1965 roku) współczesnym językiem atayal posługuje się codziennie 35 0000 osób, tsou -  3100, 
paiwan -  44 679 (Majewicz 1989: 76). Pierwotną nazwą Tajwanu była Formosa (od łac. 'kształtna, 
ładna'). Dlatego też w angielskojęzycznej literaturze pojawia się termin Formosan languages, czyli 
'języki formozańskie', jako synonim 'języków tajwańskich'. Zob. także Zajdler 2000.

* Zob. rekonstrukcję systemu fonologicznego języka pratsouskiego w: Tsuchida 1976.



Kwestia, czy między praaustronezyjskim a pramalajo-polinezyjskim były jesz
cze pośrednie stadia rozwojowe, które określa się po angielsku nazwami Anns- 
-Extra-Formosan i Extra-Formosan, to przedmiot odrębnych badań. Mark Harvey 
(1982) proponuje włączenie formozańskiego języka ami (ang. Amis) i malajo-poli- 
nezyjskiego do jednej podgrupy ami-malayo-polinezyjskiej, która później po
dzieliła się na ami i malajo-polinezyjski. Klasyfikację genetyczną według 
Harveya (1982) przedstawia Arthur Holmer (1996: 15) w następujący sposób:

Istnieje również pogląd, który wysunął historyk (Goddard 1966), a nie 
językoznawca, według którego plemiona paiwańskie, będące austronezyjskimi, 
zamieszkiwały wybrzeże, podczas gdy śródlądowe plemiona Formozy (dzisiej
szego Tajwanu) są pozostałościami ludności, która zamieszkiwała wyspę przed 
przybyciem Austronezyjczyków. Stosując terminologię językoznawczą, można 
by powiedzieć za W.G. Goddardem, że atajalski i tsouski są susbstratem nieau- 
stronezyjskim. Niezaprzeczalnym faktem jest, że języki atajalskie (np. atayal 
i seediq) mają jednak gramatykę (zarówno morfologię i składnię) austronezyj- 
ską (Holmer 1996: 15).

4.2.1. Z dziejów rekonstrukcji języka praaustronezyjskiego

Próby odtworzenia języka praaustronezyjskiego zaawansowane są w fo
nologii. Już od XIX wieku znane są dwa prawa głosowe, które dotyczą odpo- 
wiedniości między niektórymi spółgłoskami w językach indonezyjskich (Ara
kin 1965: 30, 42-50).

Pierwsze prawo van der Tuukay(prawo RGH)
malajski
(indonezyjski)

tagalog,
bisajski

dajacki sundański,
lampongski

jawajski

[r] [g] [h] [j] -

beras 'ryż' bigas bekas beyas

Drugie prawo van der Tuuka (prawo RLD)
indonezyjski jawajski toba-batacki tagalog, bisajski
[dl [r] [gl [1]
hidung 'nos' irung ________ ilóng

9 Nazwa pochodzi od nazwiska odkrywcy, którym jest holenderski badacz H.N. van der Tuuk 
(1824-1894).



Dotkliwy jest jednak brak opracowań morfologii i składni.

No work has been done on PAN morphology and syntax except casually. (Dyen
1971:19)

W miarę spójnej rekonstrukcji praaustronezyjskiego systemu fonologicz- 
nego podjął się Otto Dempwolff (1934-1938) na podstawie analizy języków, 
które rozpatrywał w trzech grupach: indonezyjskiej (tagalog, jawajski, tobą, 
malajski, ngaju, malgaski), melanezyjskiej (fidżyjski, saa) i polinezyjskiej (ton
ga, futunański i samoański). Rekonstrukcje fonologiczne bliższe są jednak pra- 
malajo-polinezyjskiego niż praaaustronezyjskiego, albowiem Dempwolff nie 
uwzględniał języków formozańskich (tajwańskich).

Badacze zajmujący się rekonstruowaniem języka praaustronezyjskiego 
stosują dwa odmienne systemy notacji: Ottona Dempwolffa (1934-1938) i Isi- 
dore'a Dyena (1971).

Dempwolff Dyen
i i
? e
a a
u u
P P
b b
m m
V w
t t
d d
n n
l l
ł T
d D
l r
t' s
d' z
ń ń
i y
k' c
8' i
k k
8 8
7 h
Y R
h
1 h

Rozwój badań nad językami austronezyjskim, a formozańskimi w szcze
gólności, przyczynił się do zwiększenia symboli w notacji Dyena: S, C, H, N, Q, 
x, X, Z i ? (Dahl 1981: 16). Niektóre symbole mają nawet subskrypty, np. 
w postaci indeksów dolnych.



4.2.2. Zrekonstruowane słownictwo praaustronezyjskie

W przytoczonych poniżej formach praaustronezyjskich10 stosuje się nastę
pujące oznaczenia, które wymagają objaśnień:

pan. -  praaustronezyjski
c -  spółgłoska dziąsłowa lub podniebienna zwarto-szczelinowa bez

dźwięczna
C -  spółgłoska bezdźwięczna11
j  -  spółgłoska dziąsłowa lub podniebienna zwarto-szczelinowa dźwięczna 
S -  spółgłoska szczelinowa, zrekonstruowana na podstawie języków 

formozańskich
q -  spółgłoska cofnięta tylnopodniebienna zwarto-wybuchowa bez

dźwięczna
y -  głoska przejściowa podniebienna

pan. *aken '(sufiks tranzytywny)'
pan. *apuy 'ogień'
pan. *atas 'wierzch(ołek)'
pan. *babaq 'spód, powierzchnia'
pan. *babinahi 'kobieta'
pan. *balay 'budynek publiczny'
pan. *baluj 'gołąb'
pan. *banua 'osada'
pan. *barjkaq 'czółno'
pan. *baqeRu 'nowy'
pan. *batu 'kamień'
pan. *baTuk 'czaszka, muszla'
pan. *bekas 'wydzielać (zużytą materię z organizmu)'
pan. *beqbeTj 'motyl'
pan. *ber/i 'noc'
pan. *beRay 'dać'
pan. *be(R)say 'wiosło'
pan. *beRek 'Świnia'
pan. *biRbiR 'wargi'
pan. *bituqen 'gwiazda'
pan. *buaq 'orzech areki'
pan. *bulan 'księżyc'
pan. *bulu 'włos na ciele'
pan. *buni 'ukrywać'
pan. *bunuq 'zabijać'

10 Przytaczam je w większości za: Ross 1988.
11 *t i *C określa się po angielsku voiceless apical stops (Dyen 1971: 30), obie stosuje się zamiast 

jednego oznaczenia *t u Dempwolffa (1934-1938).



pan. *buqaya 'krokodyl' 
pan. *buRuk 'zgniły' 
pan. *Caqi 'ekskrementy' 
pan. *Cau 'mężczyzna'
pan. *(C,t,T)awad 'dobicie targu, targować się'
pan. *dam aR  'pochodnia, Plejady'
pan. *danum 'świeża woda'
pan. *daqan 'gałąź'
pan. *daqani 'pora dzienna'
pan. *daqey 'czoło'
pan. *daRaq 'krew'
pan. *dasun 'liść'
pan. *dawa 'spowinowacony, pokrewny'
pan. *derjan 'towarzysz, kolega'
pan. *derjer 'słyszeć'
pan. *diijdiij 'zimny'
pan. *dij]dirj 'część „domu"'
pan. *duRi 'ciem, kolec'
pan. *(Da)Darj 'świecić, jaśnieć, błyszczeć'
pan. *DeSem 'noc'
pan. *DiRi 'stać'
pan. *DuSa 'dwa'
pan. *Duyurj 'diugoń (łac. Halicore dugong)'
pan. *gaRis 'drapać'
pan. *gurRuq 'piorun'
pan. *he(n)si 'ciało, mięso'
pan. *ikan 'ryba'
pan. *kaSu 'ty'
pan. *ka- '(prefiks inchoatywny)'
pan. *kabut 'mgła'
pan. *kaen 'jeść'
pan. *kami 'my'
pan. *kam[iS]u 'wy'
pan. *ka(m)pit 'trzymać'
pan. *kaRat 'gryźć'
pan. *kasaw 'krokiew' (termin budowlany)
pan. *kaSiw 'drzewo'
pan. *kayu 'drzewo
pan. *kiRim 'posyłać'
pan. *kiRam 'siekiera, topór"
pan. *kita 'my' (inkluzywna 1. mnoga)
pan. *kuCu 'wesz we włosach'
pan. *kuDen 'gamek do gotowania'
pan. *kulit 'skóra'
pan. *kumis 'broda'



pan. *kuSkuS 'paznokieć' (Tryon 1995: 22)
pan. *kutkut 'palec'
pan. *laba 'duży'
pan. *lima 'ręka'
pan. *[lin]DeSem 'noc'
pan. *li(rj)sa 'gnida'
pan. *lipen 'ząb'
pan. *lujan 'ładować (czółno)'
pan. *maCa 'oko'
pan. *mada 'dojrzewać (o bananach)'
pan. *[ma]qudip 'żywy'
pan. *[ma]tuDur 'spać'
pan. *mbembeij 'motyl'
pan. *-nta 'nasz' (f. inkluzywna)
pan. *-rjku 'mój'
pan. *rjusuq 'ryj, pysk, morda'
pan. *pa- '(formant kauzatywny czasownika)'
pan. *pa-ka- '(formant kauzatywnego inchoativum)'
pan. *panaq 'strzelać, strzelanie'
pan. *paRi 'płaszczka'
pan. *patay 'umierać'
pan. *penuq 'pełny'
pan. *peńu ‘żółw (morski)'
pan. *pespes 'wyciskać'
pan. *pi- '(formant czasownika: actor causative)'
pan. *punay 'gołąb'
pan. *punti 'banan'
pan. *pusej 'pępek'
pan. *qabara 'bark'
pan. *qabarat 'monsun półn.-zach.'
pan. *qabuk 'popiół, kurz'
pan. *qaCeluR 'jajko'
pan. *qapuR 'wapno'
pan. *qatay 'wątroba'
pan. *qatep 'strzecha z sago'
pan. *qipaR '(ang. affines)'
pan. *qubi 'długi yam'
pan. *qudip 'żywy'
pan. *quDarj 'langusta'
pan. *qutan 'busz, las'
pan. *qu(t,T)in 'penis'
pan. *Rabi 'wieczór'
pan. *Ra rjbia 'sago'
pan. *Rebek '(ptak) mucha'
pan. *salin 'wymiana'



pan. *sarja 'rozwidlenie'
pan. *saru rj 'pochwa'
pan. *sembaq 'cześć, kult'
pan. *seTjserj 'zatkać, zatrzymać'
pan. *[sep]sep 'ssać'
pan. *siRi 'Cordyline Dracaena'
pan. *suliq 'wić'
pan. *takaw 'kraść'
pan. *tali 'sznur'
pan. *tali(c,s)ay 'Terminalia'
pan. *talirja 'ucho'
pan. *tama 'ojciec'
pan. *ta(m)buRi 'muszla trytona'
pan. *ta(m)pu 'dziadek, babka'
pan. *tanem 'roślina'
pan. *taneq 'ziemia'
pan. *tamq 'rąbać, siekiera'
pan. *tasik 'morze'
pan. *ta(z, Z)im 'ostrzyć'
pan. *tebuSu 'trzcina cukrowa'
pan. *terjer 'mangrowiec'
pan. *tian 'brzuch
pan. *tina 'matka'
pan. *tinaqe 'jelita, wnętrzności'
pan. *tiRem 'ostryga'
pan. *tub 'korzeń Derris'
pan. *tubuq 'rosnąć, puchnąć'
pan. *tuDuq 'kapać (np. woda)'
pan. *tuDuR 'spać'
pan. *tuhud 'kolano'
pan. *tuma 'wesz na ciele' (por. Tryon 1995: 23: pan. *CumeS -> pmp. *tuma 

'wesz na ubraniu') 
pan. *tuna 'węgorz' 
pan. *tunu 'piec, palić' 
pan. *tuqaS 'stary' (Tryon 1995: 22) 
pan. *tV-Sia(n)ji 'rodzeństwo tej samej płci' 
pan. *uńta 'ośmiornica' 
pan. *zvakar 'korzeń' 
pan. *Zalan 'ścieżka' 
pan. *Zauq 'daleko'



4.2.3. Zrekonstruowane słownictwo praoceaniczne12

Liczba zrekonstruowanych leksemów języka praoceanicznego sięga 2000 
(stan z roku 1995). Obejmuje różne pola semantyczne: rośliny (Chowning 
1963), rybołówstwo i myślistwo (Walter 1989), ptaki (Clark 1994), gotowanie 
(Lichtenberg 1994), czółno i jego części (Pawley and Pawley 1994), nazwy po
krewieństwa (Milkę 1938,1958), przywództwo w społeczeństwie (Pawley 1982, 
Lichtenberg 1986) i kultura (Chowning 1991). Językowi praoceanicznemu po
święcona jest książka Proto Oceanie and the Austronesian Languages of Western 
Melanesia (Ross 1988). Syntezą dotychczasowych badań nad prehistorią języ
ków oceanicznych jest artykuł The Prehistory of Oceanie Languages: A Current 
View, którego autorami są Andrew Pawley i Malcolm Ross (1995).

Listę zrekonstruowanych form praoceanicznych podaję według książki 
Proto Oceanie and the Austronesian Languages of Western Melanesia (Ross 1988).

poc. *a '(rodzajnik)'
poc. *a '(deixis miejsca, blisko adresata)'
poc. *ai '(lokatywna proforma)'
poc. *-aki[ni] '(sufiks czasownika, tranzytywny)'
poc. *-ana 'lokatywny formant rzeczownika'
poc. *anu- '(klasyfikator posesywny)'
poc. *-arja '(sufiks nominalizujący)'
poc. *apaRat 'półn.-zach. monsun'
poc. *api 'ogień' <- pan. *apuy 'ogień'
poc. *atun 'bonita śródziemnomorska (łac. Sarda sarda)'
poc. *au 'ja'
poc. *ba '(prefiks czasownika: desiderativum, futurum)'
poc. *bage 'skrzydło'
poc. *bakiwa 'rekin'
poc. *baluc 'gołąb' <- pan. *baluj
poc. *banic 'skrzydło'; por. kir. pinipane(la) (R323) '(jego) skrzydła', por. 

pinupanela (N350)
poc. *bańq 'rana', por. kir. bwaya-la (B) 'rana' 
poc. *bawe 'dzika Świnia'

12 W rozdziale tym stosuję następujące skróty: 
ang. angielski 
hiszp. hiszpański 
kir. kiriwiński
franc, francuski 
niem. niemiecki 
pan. praaustronezyjski 
poc. praoceaniczny
ppt. prapapuański (ang. Proto Papuan Tip) 
ros. rosyjski



poc. *bekas 'wydzielać (zużytą materię z organizmu)' <- pan. *bekas 'wy
dzielać (zużytą materię z organizmu' 

poc. *borji 'noc' <- pan. *berji 'noc'
poc. *boRok 'Świnia (udomowiona)' <- pan. *beRek 'Świnia'
poc. *buaq 'orzech areki' <- pan. *buaq 'orzech areki'
poc. *buku 'wypukłość'
poc. *bune 'gołąb' <- pan. *punay 'gołąb'
poc. *bwae 'pacha'
poc. *bwaga (?) 'morze, słona woda'
poc. *bwaku(R,r) 'dym'
poc. *b(w)arjoR 'śluz nosowy'
poc. *-da 'my (inkluzywna 1. mnoga)
poc. *-da-tolu 'my' (inkluzywna 1. potrójna)
poc. *-dra '(zaimek 3. os. 1. mnogiej)'
poc. *dramwa 'czoło'
poc. *[d]ranum  'woda'
poc. *dri[a] '(zaimek 3 os. 1. mnogiej)'
poc. *droman 'pijawka'
poc. *e '(deixis przestrzeni: blisko mówiącego)'
poc. *geju 'kark'
poc. *-gu '(zaimek 1. os. 1. poj.)'
poc. *i '(rodzajnik osobowy)'
poc. *i '(przyimek)'
poc. *i- '(zaimek 3. os. 1. poj.)'
poc. *-i '(sufiks czasownika: tranzytywny)
poc. *ia '(zaimek 3. os. 1. poj.)'
poc. *[i]ai '(lokatywna proforma)'
poc. *[i]au '(zaimek 1. os. 1. poj.)'
poc. *ibwar 'ciąć, rąbać (drewno)'
poc. * ikan  'ryba' < pan. * ik a n  'ryba'
poc. *iko[e] 'ty (zaimek 2. os. 1. poj)'
poc. *ikuR  'ogon'
poc. *jalan 'ścieżka' <- pan. *Zalan 'ścieżka' 
poc. *jamu 'żuć (orzech areki)'
poc. *jaRa 'ruszać się, czołgać, pełzać, płynąć, rozlewać się'
poc. * ja R i 'malować'
poc. *jema 'uszczelniać'
poc. * ji ji  'mięso, gruby, tłuszcz'
poc. *jika 'brudny, zły'
poc. *jikap 'zły'
poc. * jim iR  'kit z orzecha, substancja uszczelniająca'
poc. *jiR i '(łac. Cordyline, Dracaena)'
poc. * jo rji 'zatkać, zatrzymać'
poc. *jorj(o, a) 'kieł knura, kieł dzika'



poc. *[jo]joTjol 'zakorkować' 
poc. *joRi 'wiązać' 
poc. *juju(l, n) 'pchać'
poc. *ka- '(klasyfikator posesywny: pożywienie)' 
poc. *kabit 'trzymać w ręce' <— pan. *ka(m)pit 'trzymać' 
poc. *kabut 'kurz, pył' <- pan. *qabuk 'popiół, kurz' 
poc. *kadroRa '(ang. phalanger, cuscuś)' 
poc. *kai 'my (ekskluzywna l.mnoga)' 
poc. *kai 'jeden'
poc. *kaija 'leworęczny, po lewej ręce'
poc. *kam[i]u 'wy' <- pan. *kam[iS]u 'wy'
poc. *kamami 'my (ekskluzywna 1. mnoga)'
poc. *kami 'my (ekskluzywna 1. mnoga)' <- pan. *kami 'my'
poc. *ka[m]i 'my (ekskluzywna 1. mnoga)'
poc. *ka[m]i-rua 'my (ekskluzywna 1. podwójna)'
poc. *ka[m]i-tolu 'my (ekskluzywna 1. potrójna)'
poc. *ka[m]u 'wy' pan. *kam[iS]u 'wy'
poc. 4 ka[m]u-rua 'wy (1. podwójna)'
poc. * ka[m]u-tolu 'wy (1. potrójna)'
poc. *ka[m]u-pat 'wy (1. poczwórna)'
poc. *kani 'jeść' <- pan. *kaen 'jeść'
poc. *(k)ani- '(prefiksoid czasownikowy: instrumentalny, reflektywny)' 
poc. *karasi 'obierać (np. słodkie ziemniaki)' 
poc. *kańs 'drapać'<- pan. *gaRis 'drapać' 
poc. *kciRat 'gryźć' <- pan. *kaRat 'gryźć'
poc. *kaso 'krokiew' <— pan. *kasaw 'krokiew' (termin budowlany) 
poc. *kasuań 'kazuar (ptak)' 
poc. *kau 'wy'
poc. *kayu 'drzewo' <- pan. *kayu 'drzewo 
poc. *kiajo '(ang. outtńger boom)' 
poc. *k(i,u)ju 'kark'
poc. *kini '(czasownik prepozytywny: instrumentalny, reflektywny)' 
poc. *kiRam 'siekiera, topór' <— pan. *kiRam 'siekiera, topór' 
poc. *kita 'my (inkluzywna liczba mnoga)' <- pan. *kita 'my (inkluzywna 

1. mnoga)'
poc. *kita-pati 'my (inkluzywna liczba poczwórna)' 
poc. *ko- 'ty'
poc. *ko[e] 'ty' <- pan. *kaSu 'ty'
poc. *kojom 'przekłuwać, łuska'
poc. *konom 'połykać'
poc. *kori 'skrobać'
poc. *(k)u 'ja' <r- pan. *-rjku 'mój'
poc. *kuku 'palec' <- pan. *kutkut 'palec'
poc. *kulit 'skóra' <- pan. *kulit 'skóra'



poc. *kuluR 'owoc drzewa chlebowego' 
poc. *kupit 'kora, skórka' 
poc. *kuqa 'szyja' 
poc. *kuron

poc. *kuRiła 'ośmiornica' <- pan. *urita 'ośmiornica' 
poc. *kusupeq 'szczur'
poc. *kutu 'wesz we włosach' <- pan. *kuCu 'wesz we włosach' 
poc. *laje 'koral' 
poc. *lasoR 'jądra'
poc. *laqia 'imbir (łac. Zingiber officinale)
poc. *laur 'morze'
poc. *lawaq 'pająk'
poc. *layaR 'żagiel'
poc. *le- '(klasyfikator posesywny)'
poc. *leja(n) 'gnida'
poc. *lima 'pięć'<- pan. *lima 'ręka'
poc. *lisa 'gnida' <- pan. *li(rj)sa 'gnida'
poc. *lopu '(ang. cross-sibling)'
poc. *ma '(klasyfikator posesywny: coś nadającego się do picia)'
poc. *ma(i) '(czasownik prepozycjonalny: komitatywny)'
poc. *ma- '(formant czasownika: prefiks statywny)'
poc. *ma[i] 'przybyć z'
poc. *madridrirj 'zimny'
poc. *madńri 'stać'
poc. *maliboT]i '(ang. flying fox)'
poc. *-mami 'my (ekskluzywna liczba mnoga)'
poc. *manuk 'ptak'
poc. *mańawa 'dech, oddech, tchnienie' 
poc. *mapine 'kobieta' 
poc. *[ma]puta 'spać'
poc. *maquri(p) 'być żywym' <- pan. *[ma]qudip 'żywy'
poc. *mararjo 'suchy'
poc. *mata 'oko' <- pan. *maCa 'oko'
poc. *[ma]takuł 'bać się'
poc. *mataq 'surowy, zielony'
poc. *mate 'umierać'
poc. *matiRur 'spać'
poc. *mijak 'ciało'
poc. *mimiR 'wydzielać mocz'
poc. *mipi 'sen, marzenie senne'
poc. *-m[i]u 'ty'
poc. *mońa(k) 'tłusty'
poc. *~mu 'ty'
poc. *muń 'tył, tylny'



poc. *mutaq 'wymiotować' 
poc. *m(w)aj[o,a] '(ang. bandicoot)' 
poc. *mwapo 'taro'
poc. *mwata 'wąż'; por. kir. mwata (B, H, N331) 'wąż'
poc. *na- '(ogólny klasyfikator posesywny)'
poc. *[n]a '(deixis przestrzeni: blisko adresata)'
poc. *[n]a 'ogólny rodzajnik'
poc. *nanaq 'ropa (med.)'
poc. *natu 'dziecko'
poc. *[n]e '(deixis przestrzeni: blisko mówiącego)' 
poc. *ni 'przyimek'
poc. *ni- '(czasownik prepozycjonalny, konfektywny, reflektywny)' 
poc. *nipi 'sen, marzenie senne' 
poc. *niuR 'orzech kokosowy'
poc. *[n]o '(deixis przestrzeni: daleko od mówiącego i od adresata)' 
poc. *nopu '(ang. stonfish)' 
poc. *nukit 'gniazdo'
poc. *nus[o,a] 'odmiana mątwy służąca za przynętę'
poc. *-ńa  '(zaimek 3. os. 1. poj.)'
poc. * ńamuk 'moskit'
poc. * ńonu '(łac. Morinda citrifolia)'
poc. * ńoR ap  'wczoraj'
poc. *r/ica 'kiedy?'
poc. *i j o r o  'chrapać'
poc. *Tjuju 'ryj(ek), pysk, morda, usta, dziób' <- pan. *rjusuq 'ryj, pysk, 

morda'
poc. *o '(deixis przestrzeni: daleko od mówiącego i od adresata)'
poc. *o- 'ty'
poc. *onom 'sześć'
poc. *pa- '(formant czasownika: kauzatywny)' <- pan. *pa- '(formant kau- 

zatywny czasownika)' 
poc. *pa-mate 'zabić' 
poc. *padran 'pandanus' 
poc. *pai 'tkać' 
poc. *pai 'gdzie'
poc. *pa[i]nako 'kraść, (robić) nielegalnie' 
poc. *paipine 'kobieta'
poc. *paka 'liść, liść zarodniowy (u paproci)'
poc. *paka '(formant czasownika: kauzatywny)'
poc. *pa(k)i- '(formant prefiksalny czasownika: 'robić razem')'
poc. *pala 'rąbać'
poc. *panako 'kraść, (robić) nielegalnie' 
poc. *panaq 'luk'
poc. *pani- '(czasownik prepozycjonalny: benefaktywny)' 
poc. *panua 'osada' <- pan. *banua 'osada'



poc. *papine 'kobieta' <- pan. *babinahi 'kobieta' 
poc. *paqal 'udo'
poc. *paqoRU 'nowy' <- pan. *baqem  'nowy' 
poc. *paRa 'świecić (o słońcu)' 
poc. *(pa)Rapi 'wieczór'
poc. *paR iq  'płaszczka' <- pan. *paR i 'płaszczka'
poc. *paRi- '(prefiks wzajemności)'
poc. *pasoq 'roślina (np. taro)'
poc. * p a ł  'cztery'
poc. *pat[iJ 'cztery'
poc. *patu 'kamień' <- pan. *bału 'kamień' 
poc. *pi~ '(formant czasownika: kauzatywny)' 
poc. *pican 'ile?' 
poc. *pilak 'błyskawica'
poc. *pipi 'sen, marzenie senne', por. kir. mimi

poc. *pipi 'wyciskać' <- pan. *pespes 'wyciskać'
poc. *pir 'skręt, obrót'
poc. *piR aq  'taro (łac. Alocasia)'
poc. * p is a q  'wyciskać (utarty orzech kokosowy)'
poc. *pisiko 'ciało'
poc. *pitaquR '(łac. calophyllum)'

poc. *pitolo 'głodny'
poc. *pituqun 'gwiazda' <- pan. *bituqen 'gwiazda' 
poc. *pocu 'woreczek żółciowy' 
poc. *poji 'wyciskać'
poc. *ponuq 'pełny' <— pan. *penuq 'pełny'
poc. * p o ń u  ‘żółw (morski)' <— pan. * p eń u  ‘żółw (morski)'
poc. *poR os 'wyciskać'
poc. * p o se  'wiosło (czółna), wiosłować' <— pan. *be(R>say 'wiosło' 
poc. * p o łu  'wypukłość, wzdęcie, wzrost' 
poc. * p o tu  'morze poza rafą' 
poc. * p u a  'owoc'
poc. *pudi 'banan' <- pan. *punti 'banan'
poc. *pulan 'księżyc'<- pan. *bulan 'księżyc'
poc. *pulu 'włos (na ciele)' <- pan. *bulu 'włos na ciele'
poc. *punuq 'uderzać' <- pan. *bunuq 'zabijać'
poc. *puqaya 'krokodyl' <- pan. *buqaya 'krokodyl'
poc. *puqun 'podstawa'
poc. *puti 'pęcherz'
poc. *qacan 'imię, nazwa' (por. *qasan w: Pawley, Ross 1995: 41) 
poc. *qaco 'słońce' 
poc. *qalipan 'stonoga'
poc. *qapuR 'wapno' <- pan. *qapuR 'wapno' 
poc. *qaqe 'noga'



p o c . *qase 'b r o d a  (c zę ść  tw a rz y ) ,  s z c z ę k a ' 

p o c . *qasu 'd y m '

p o c . *qatas 's z c z y t ,  w ie r z c h o łe k ' < -  p a n .  *atas 'w ie r z c h ( o łe k ) '

p o c . *qate 'w ą t r o b a ' < -  p a n .  *qatay 'w ą t r o b a '

p o c . *qatoluR 'ja jk o ' < -  p a n .  *'qaCeluR 'ja jk o '

p o c . *qeno 'p o ło ż y ć  s ię '

p o c . *(q)i '( p r z y im e k ) '

p o c . *qipaR  'k r e w n y  m a łż o n k a / /m a łż o n k i '

p o c . *(q)urarj ' l a n g u s ta '  < -  p a n .  *quDarj ' l a n g u s ta '

p o c . * q u lir j  's t e r o w a ć ,  s t e r '

p o c . * q u jila  'b ły s k a w ic a '

p o c . *quma 'o g r ó d '

p o c . *qupi 'd ł u g i  y a m ' < -  p a n .  *qubi 'd ł u g i  y a m '

p o c . *qusan 'd e s z c z '

p o c . *rabia 's a g o '

p o c . *(r,R)abia 's a g o '

p o c . *rarji '( je s t)  p o r a  d z ie n n a '

p o c . *rani 'p o r a  d z ie n n a ' < -  p a n .  *daqani 'p o r a  d z ie n n a ' (?) 

p o c . *ranum 'w o d a '

p o c . *raqan 'g a łą ź ' < -  p a n .  *daqan 'g a łą ź '

p o c . *roun ' l i ś ć ' < -  p a n .  *daSun 'l iś ć '

p o c . *rorpR 's łu c h a ć '

p o c . *rua 'd w a '  <• p a n .  *DuSa 'd w a '

p o c . *ruRi 'c ie r ń ' < - p a n .  *duRi 'c ie rń ,  k o le c '

p o c . * r u y u r j  'd i u g o ń  (łac . Halicore d u g o n g ) '  < -  p a n .  * D u y u r j  'd i u g o ń  (łac .

Halicore dugong)' 
p o c . *Rabia 's a g o '

p o c . *R api 'w ie c z ó r ' < - p a n .  *Rabi 'w ie c z ó r ' 

p o c . *R apu  'u d e r z a ć '

p o c . *raqi 'm o n s u n  p o łu d n io w o - w s c h o d n i '

p o c . *reqi ' t r a w a  k u n a i '

p o c . *R opoq  'l a t a ć  (n p . o  p t a k u ) '

p o c . * R u m [w ]a q  'd o m '

p o c . *sa ' j e d e n '

p o c . *sa- 'k l a s y f ik a to r  p o s e s y w n y ' 

p o c . *sai 'k to ? '

p o c . *sake 'w  g ó rę ,  iść  w  g ó rę ,  p o d  g ó r ę '

p o c . *salan 'ś c ie ż k a '

p o c . *saman '( a n g .  outrigger float)'
p o c . *sa7ja 'r o z g a łę z ie n ie '

p o c . *sarjapulu 'd z ie s ię ć '

p o c . *sa p a  'c o ? '

p o c . *saqat 'z ły '

p o c . *saqat-i 'z e p s u ć  (c o ś ) '



poc. *saqit 'szyć' 
poc. *siku 'łokieć'
poc. *sinaR 'świecić, jaśnieć, błyszczeć'
poc. *sipo 'na dół, iść na dół'
poc. *sira 'oni, one (zaimek 3. os. 1. mnogiej)'
poc. *siwa 'dziewięć'
poc. *(s,j)obu 'schodzić, nurkować'
poc. *(s,j)uli 'wić'
poc. *suki 'szyć'
poc. *suluq 'pochodnia'
poc. *suRi 'kość'
poc. *suRi- '(czasownik prepozycjonalny: allatywny13)'
poc. *suRi 'podążać za kimś czymś'
poc. * s u r s u r  'szyć'
poc. *suRuq 'zupa, płyn'
poc. *susu 'pierś' <- pan. *[sep]sep 'ssać'
poc. *ta- '(formant czasownika: prefiks detranzy ty wizujący)'
poc. *ta- '(przyimek: lokalizacja, posesywność)'
poc *tabiR a  'drewniany półmisek'
poc. *taci 'młodsze rodzeństwo'
poc. *tai 'jeden'
poc. *tajim 'ostrzyć'
poc. *takuR 'tył'
poc. *talise '(łac. Terminalia catappa)' 
poc. *tama 'ojciec' <- pan. *tama 'ojciec'
poc. *tamwata 'mężczyzna (por. przedpraoceaniczne *tau[mataq]y
poc. *tani- '(czasownik prepozycjonalny: ablatywny)'
poc. *tanoq 'ziemia'
poc. *tarjis 'płakać'
poc. *tapine 'kobieta'
poc. *tapuRi 'muszla trytona' <- pan. *ta(m)buRi 'muszla trytona'
poc. *taqe 'odchody, kał' <- pan. *Caqi 'ekskrementy'
poc. *tasik 'morze, słona woda' pan. *tasik 'morze'
poc. *tau 'ciało, osoba' <- pan. *Cau 'mężczyzna'
poc. *tobioa 'wgłębienie, żołądek, torba'
poc. *tolu 'trzy'
poc. *-łolu '(klityka liczby potrójnej)'
poc. *topu 'trzcina cukrowa' pan. *łebuSu 'trzcina cukrowa'
poc. *tubuq 'róść, wzrastać'
poc. *łupa 'korzeń derris'
poc. *uRat 'żyła'
poc. *vai 'gdzie?'
poc. *zvaga 'czółno' <- pan. *barjkaq 'czółno'

13 Por. hasło allativus w Encyklopedii językoznaiostwa ogólnego (1999: 38).



poc. *wai, *waiwai 'mango (ogólnie)' 
poc. *wakaR 'korzeń' 
poc. *walu 'osiem'
poc. *(w,u)atu '(postwerbalna partykuła kierunkowa: 'precz, stąd')'
poc. *waROC 'winna latorośl, sznurek'
poc. *[yarp] yarjo 'turmeryk, kurkuma', 'żółty'

4.2.4. Odpowiedniości między spółgłoskami 
kiriwińskimi a praoceanicznymi

kiriwina < - język praoceaniczny przykłady
b *b poc. *buaq 'orzech areki' -» kir. bu'a
d *d poc. *-da 'my (inkluzywna 1. mnoga)' —> kir. -da

■7 poc. "jorfo, a) 'kieł knura, kieł dzika' -> kir. doga
8 *g poc. *-gu '(zaimek 1. os. 1. poj.)' > kir. -gu

*TJ poc. *borń 'noc' -> kir. bogi
k *k poc. *kayu 'drzewo' kir. kay, kai

poc. *qaqe 'noga' -> kir. kayke, kaikegu
l *1 poc. *tolu 'trzy' -> kir. tolu 'trzy'

*n poc. *niuR 'orzech kokosowy' -> kir. luya
*ń poc. * ńoRap 'wczoraj' -> kir. lova
*s poc. *pose 'wiosło (czółna)'^ kir. vola 'wiosłować'
*c poc. *pican 'ile?' -> kir. vila

ni poc. *tama 'ojciec' ->  kir. tama
n *n poc. *manuk 'ptak' > kir. manu

*ń poc. * ńamuk 'moskit' nim (N338)
V *P (brak niekontrowersyjnych przykładów)
s * t(i) poc. *pat[i] 'cztery' - ►  kir. vasi

*d(i) poc. *pudi —> kir. usi
*dr(i) poc. *dri[a] —> kir. sia 'ich'

*s poc. *susu 'pierś' -> kir. susu (L100,102) 'mleko'
*i poc. *tajim 'ostrzyć'—► kir. łasi (N382) 'ostrzyć'

t *t poc. *tolu 'trzy' -> kir. tolu '
w *p poc. *pońu 'żółw (morski)' -> kir. wonu

*w poc. *wai, *waiwai 'mango' -> kir. waywo, weiwa
V *p poc. *patu 'kamień -> kir. vatu
y *r poc. *rua 'dwa' -> kir. -yu, -yuwa

*R poc. *Ropoq 'latać (np. o ptaku)' kir. yova
_________ i _________ poc. *layaR 'żagiel' -> kir. laya

We współczesnym języku kiriwińskim występuje fonem /p /  w wielu 
wyrazach, nie ma jednak rekonstrukcji ich praoceanicznych odpowiedników. 
Pozostaje zatem jako hipotezę bez dowodu traktować pogląd M. Rossa (1988: 
203), że poc. *p{ortiS -> kir. p.

W kiriwinie występują leksemy, które niewiele się różnią od leksemów 
praaustronezyjskich.



Język praaustronezyjski Język k ir iw iń sk i

*berjberj beba (R188, 303, N192) 'motyl'

*bulu uluulu (R329) 'w łosy  na ciele'

*buaq bu'a (P48, S470, L108,180,192) 'orzech areki'

*tama tama 'ojciec'

*tina tine 'matka'

Austronezyjskie pochodzenie języka Wysp Trobrianda ilustruje np. kiri
wiński leksem mai 'przyjść/przychodzić', który w praśrodkowo-wschodnio- 
-malajo-polinezyjskim miał postać *mai, wywodzącą się z pramalajo-polinezyj- 
skiego *maRiu . Z kolei forma maye występująca zwykle jako mayela (P51, S286) 
'język' wywodzi się z praśrodkowo-wschodnio-malajo-polinezyjskiego morfe- 
mu *maya, który uważa się za innowację leksykalną, albowiem postać pramalajo- 
-polinezyjską rekonstruuje się jako *dilaq. Za takie same innowacje uznaje się 
również *warjka (por. kir. waga 'czółno')14 15 i *wań (por. kir. wosi 'śpiew, śpiewać').

Język
praoceaniczny16

Język k ir iw iń sk i

*buaq buwa (G301) 'orzech betelow y'

*ima im (S258, G312, L93) 'pandanus'

*kuron kuria (P48, G221, 285, L313) 'garnek gliniany'

*layaR laya (L265, B, H) 'żagiel',

*laqia layya (B, H) leya (G223, 225, L 2 4 ,120,153, 203) leyya (A257) 'imbir'

*natu- natu (B, H, N8, N16) 'dziecko'

*t[i,u]bu- tabu (S180, 295, L 28,338, N377) 'dziadek', 'babka', wnuk', 'wnuczka'

*tama- tama (S5, 87, 89, 434, 436, 447, L182, 320, B, H) 'ojciec, brat ojca'

*tinu- ina (P46, S434, 435, L105, 286, 320, B, F, H) 'matka, siostra matki'

*topu tou (R20, 275, 328) 'trzcina cukrowa'1* waga (P41, A l26,135, 431, 440, S350, L25, 200, 335) 'czółno, łódź'

*wai, *waiwai wayrvo (G314, L 9 4 ,116) 'drzew o mango'

4.2.5. Pośrednie ogniwa rozwoju między językiem 
praoceanicznym a kiriwiną

Malcolm Ross (1988: 191-192) wysuwa hipotezę, według której język kiri- 
wina wywodzi się pośrednio z języka praoceanicznego. Istotnym ogniwem 
według niego jest język, który on określa angielską nazwą Proto Papuan Tip17. 
Dopuszcza się możliwość oddziaływania jakiegoś źródła nieaustronezyjskiego. 
Kolejnym ogniwem między praoceanicznym a kiriwińskim jest język prakiri- 
wiński (ang. Proto Kilivila).

14 Zob. rekonstrukcję w: Tryon (1995: 30).
15 W praoceanicznym rekonstruuje się formę *waga (Pawley i Ross 1995: 46).
16 Rekonstrukcje leksemów praoceanicznych podaję za: Ross 1988 i Pawley i Ross 1995.
17 Dalej oznaczam go skrótem ppł. Rekonstrukcję ow ego języka podaję według Ross 1988.



Powstanie kiriwiny z języka praoceanicznego z uwzględnieniem ogniwa 
pośredniego ilustruję tu kilkunastoma przykładami.

poc. *pisiko 'ciało' -> ppt. *viziqo -> kir. vilio
poc. *sapa 'co?' -> pt. *sava -> kir. ava(ka)
poc. *susu 'pierś' -> ppt. *susu -> kir. susu
poc. *panua 'osada' -> ppt. *vanua -> kir. vanu//valu
poc. *pat[i] 'cztery' -> ppt. *vati -> kir. vasi
poc. *picann 'ile?' -> ppt. *viza -» kir. vila
poc. *pońu 'żółw' - ►  ppt. *vonu(q) -> kir. wonu
poc. *ifałn 'ryba'-> ppt. *iqan -> kir. ian(a)//yena
poc. *kayu 'drzewo' -> ppt. *qayu > kir. kai
poc. *qusan 'deszcz' -> ppt. *qusan -> kir. /cwna
poc. *pa[i]nako 'kraść' -> ppt. *vainaqo -> kir. uci/am

poc. *kabit 'trzymać w ręce' -> ppt. -> kir. kabi
poc. *paRik 'płaszczka' -> ppt. *iwn -» kir. Pfl'i
poc. *qaqe 'noga' -> ppt. *qaqe-> kir. keke
poc. *ńamuk 'moskit' -> ppt. *ńamuq-> kir. nimw
poc. *-da -> ppt. -> kir. -da
poc. *-dria -> ppt. -> kir. -si
poc. *papine 'kobieta' -> ppt. *vavine -> kir. vivila/fvivila

4.3. C harakterystyka typologiczna języka kiriw ińskiego

4.3.1. Typologia fonologiczna

Za kryterium klasyfikacji może służyć liczba fonemów w danym języku. 
T. Milewski (1962,1976) wyróżnia 4 typy.

system  fon o log iczn y liczba  fon em ów
ubogi 13-20
średnio bogaty 20-35
dość bogaty 27-48

bardzo bogaty 47-75

Jako przykład ubogiego systemu fonologicznego podaje się język hawajski 
(a więc oceaniczny należący do rodziny austronezyjskiej), w którym rzekomo 
jest tylko 13 fonemów. W rzeczywistości w języku tym jest 18 fonemów: p, k, 
/18, h, l, m, n, w, i, f, e, Z, a, a, u, U, o, D. Długość jednak jest w nim cechą 
dystynktywną, por. np. hawajskie kanaka 'mężczyzna' i kanaka 'mężczyźni' 18

18 Znak ' symbolizuje zwarcie krtaniowe.



(Elbert, Pukui 1999: 15)19. Liczbę 18 nie jest ostateczna, albowiem nie obejmuje 
dyftongów (ai, ae, au, ao, ei, eu, oi, ou), które są fonologicznie relewantne, por. 
np. kai 'ocean' i kae 'odmówić', hau 'drzewo' i hao 'żelazo' (Elbert, Pukui 1999: 15). 
Język hawajski rzekomo fonologicznie ubogi okazuje się średnio bogaty.

Dla porównania język seediq (tajwański należący do rodziny austronezyj- 
skiej) liczy 24 fonemy: p, t, k, q, ?, b, d, g, m, n, rj, w, y, s, x, c, l, r, h, a, i, u, e, o. 

Choć samogłoska w sylabie akcentowanej u niektórych natywnych rozmów
ców staje się długa, np. [e:] w seediq [se:diq], długość nie pełni cechy dystynk- 
tywnej (Holmer 1996: 23-24). Język ten jest fonologicznie średnio bogaty.

W językach malajskim i indonezyjskim system fonologiczny tworzy 
25 spółgłosek (w, y, p, b, t, d, k, g, ?, c, j, r, s, h, f , v, z, ś, x, y, m, n, ń, rj, /), 
6 samogłosek (i, e, d, a, w, o) i 3 dyftongi: ai, au, oi (Mintz 1994: 4). Jest więc 
również średnio bogaty, choć bogatszy niż w seediq.

System fonologiczny języka malgaskiego (Dyen 1971b: 213), należącego do 
rodziny austronezyjskiej, zawiera 4 samogłoski (i, e, a, o), 3 dyftongi (ai, au, ui) i 25 
spółgłosek (p, b, mb, t, d, nd, ts, dz, ndz, łr, dr, ndr, k, g, rjg, m, v ,f ,  n, l, z, s, r, rj, h).

System fonologiczny języka neomelanezyjskiego (Djaćkov, Leontjev, Tor- 
sujeva 1981: 20-26) jako umiarkowanie bogaty składa się z 5 samogłosek 
(i. e, a, o, u), 3 dyftongów (ai, au, oi) i 18 spółgłosek (p, b, ł, d, k, g, m, n, rj, f , v, 

h, s, j, w, l, r, d?).

Kiriwiński system fonologiczny jest średnio bogaty, obejmuje bowiem 
łącznie 30 fonemów: 5 fonemów samogłoskowych (i, e, a, o, u), 6 dyftongów (ei, 

eu, ai, au, oi, ou) i 18 fonemów spółgłoskowych (p, b, t, d, k, g, m, n, pw , bw, kw, 

gzu, mw, r, v, l, w, y), w niektórych dialektach fonemem jest również zwarcie 
krtaniowe (Senft 1986: 11-12).

Innym kryterium jest odniesienie procentowego udziału samogłosek 
i spółgłosek w systemie w porównaniu z układem prymamym. W fonologicz- 
nym systemie prymamym mamy 70% spółgłosek i 30% samogłosek. Zatem 
język wokaliczny ma więcej niż 30% samogłosek, a język konsonantyczny -  
70% spółgłosek. Polszczyznę uznaje się za konsonantyczną, podczas gdy fran
cuski traktuje się jako wokaliczny. W języku kiriwińskim jest 36,7% samogło
sek i 63,3% spółgłosek, a zatem system fonemów odchyla się od podstawowe
go w kierunku samogłosek o 6,7%.

język
ilo ść
sam ogłosek

ilość
d y fton gów

ilość
sp ó łg ło sek

razem typ

hawajski 10 8 8 (31%) 26 średnio bogaty
skrajnie
sam ogłoskow y

seediq 5 — 19 (56%) 24 średnio bogaty  
sam ogłoskow y

malajski
indonezyjski

6 3 25 (73,5%) 34 dosyć bogaty  
z równowagą 
samogłosek 
i spółgłosek

19 Pierwsze wydanie ukazało się dopiero w  1979 roku, nie mógł więc z niego skorzystać np. 
T. Milewski, który zmarł w  roku 1966.



malgaski 4 3 25 (78%) 32 dosyć bogaty  
raczej spółgłoskow y

neomelanezyjski 5 3 18 (69%) 26 średnio bogaty  
z równowagą sam o
głosek i spółgłosek

kiriwiński 5 6 18 (62%) 29 dosyć bogaty  
sam ogłoskow y

polski*6 6 33 (84,6%) 39 dość bogaty  
spółg łoskow y

francuski 15 18 (54,5%) 33 dość bogaty  
sam ogłoskow y

system
prym am y

3 7 (70%) 10 ub og i z rów now a
gą sam ogłosek  
i sp ó łg ło sek

A.F. Majewicz (1989: 185-186) proponuje typologię opartą na stosunku 
liczby samogłosek do spółgłosek w tekstach dostatecznie długich. Wyróżnia

V V
3 typy: typ samogłoskowy ( — >1), typ równowagi ( — V/C * 1), typ spółgło

skowy ( — < 1). Propozycja ta wychodzi naprzeciw postulatom badaczy zaj

mujących się lingwistyką tekstu, gdyż podstawą obliczeń ma być nie sam sys
tem, lecz jego użycie, czyli jego realizacja w tekście. Poprzednia typologia do
tyczyła systemu, ta zaś -  tekstu. Okazuje się, że języki systemowo spółgłosko
we, jak np. japoński20 21, mogą mieć wysoką częstotliwość występowania 
samogłosek w tekście. Wyróżnione tu trzy typy (samogłoskowy, równowagi 
i spółgłoskowy) wiążą się ze strukturą sylaby. W typie I występują sylaby 
otwarte (V, CV), w II -  dominuje CV (występują też VC i V), typ III (spółgło
skowy) charakteryzuje się znaczną ilością sylab zamkniętych i zbitek spółgło
skowych.

Ze względu na wykorzystanie fonologiczne cech prozodycznych języki 
można podzielić na prozodyczne i nieprozodyczne (Milewski 1976: 219, Maje
wicz 1989: 187).

Pod w zględem  w ięc w ykorzystania fonologicznego sylaby m ożem y u łożyć nastę
pujący szereg typów  językowych: 1) j ę  z  y  k i p r o z o d y c z n e ,  

m o r o w e  (łacina, greka) wykorzystują do odróżniania i oddzielania w yrazów  

cechy sylab i to nie tylko jej elem ent zgłoskotw órczy, ale i jej granice; 2) j ę z  y  k i 
p r o z o d y c z n e ,  n i e m o r o w e  (czeski, rosyjski) nie w ykorzystują już fo- 
nologicznie granicy sylaby, ale poza tym  zbudow ane są jak poprzednie; 3) j ę 
z y k i  u m i a r k o w a n i e  n i e p r o z o d y c z n e  (np. polski) wykorzystują  

cechy sylab tylko do oddzielania w yrazów ; 4) języki s k r a j n i e  n i e p r o 
z o d y c z n e  (np. turecki) w  ogóle nie wykorzystują fonologicznie sylaby. (M i
lew ski 1976: 220)

20 Dane liczbowe dotyczące języka polskiego i francuskiego, a także systemu prymamego 
przytaczam za: Milewski (1993 (19621: 94).

21 W systemie fonologicznym języka japońskiego jest 17,24% lub 17,86% samogłosek (Maje
wicz 1989:185). Język japoński systemowo spółgłoskowy okazuje się tekstowo językiem równowagi



Stosując tę typologię do języka Wysp Trobrianda, kiriwinę można zaliczyć 
do języków umiarkowanie nieprozodycznych. Akcent bowiem pełni w niej 
funkcję delimitacyjną. Według obliczeń Ralpha Lawtona (1993: 44) pada on na 
sylabę przedostatnią w 95% wyrazów.

4.3.2. Typologia morfologiczna

Przyjmując za A.F. Majewiczem (1989: 203) rozróżnienie 3 typów: izolują
cego, inflektywnego (z 3 podtypami: aglutynacyjnym, fleksyjnym oraz alter- 
nującym) i polisyntetycznego, należy stwierdzić, że język kiriwiński jest 
inflektywny aglutynacyjny (Malinowski 1935a: 36)22, albowiem nie ma kumu
lacji funkcji semantycznej i syntaktycznej w obrębie morfemu. Por. Bigisaigusi- 
la! (R67) 'Będą mnie widzieć!' czy 'Oni mogli mnie widzieć!'; B -  wykładnik 
modalności, i -  przedrostek 3. osoby czasownika, gisai -  'widzieć', gu -  'mnie' 
(zaimek dzierżawczy 1. osoby), si -  wykładnik liczby mnogiej czasownika, la -  
partykuła emfatyczna. Bitalosi tagisaisi gwadi (R70) 'Chodźmy zobaczyć dziec
ko'; Bi -  wykładnik modalności (i nie jest tu morfemem, pełni jedynie funkcję 
eufoniczną), ta -  przedrostek 1. osoby czasownika (podwójnej lub mnogiej, jeśli 
dalej występuje si), lo -  'iść', si -  wykładnik liczby mnogiej czasownika, wyraz 
tagisaisi dzieli się na trzy morfemy: ta-gisai-si, gwadi -'dziecko'.

Język kiriwina jest więc bardziej syntetyczny niż polski, ale znacznie mniej 
syntetyczny niż którykolwiek język eskimoski23. Próbą obiektywizacji sposo
bów ustalenia stopnia syntetyczności języków jest współczynnik Greenberga 
(Majewicz 1989: 207) wynikający ze stosunku liczby morfemów do liczby wy
razów w tekstach dostatecznie długich (1,68 dla angielskiego, 2,59 dla san- 
skrytu i 3,72 dla jednego z języków eskimoskich). Problemem jest jednak 
mniejsza lub większa arbitralność podziału tekstu na wyrazy. Przykładem jest 
kiriwina. W ortografii, którą stosuje G. Scoditti (1990) dla dialektu kitava, wiele 
morfemów zyskuje status wyrazów, a w zapisie innych badaczy, np. Malinow
skiego, Lawtona czy Senfta, są one jedynie częścią składową wyrazów, gdyż 
nie traktuje się ich jako morfemy luźne. Dodatkową trudność sprawiają różne 
stopnie gramatykalizacji, co wyraża się w pisowni łącznej lub rozdzielnej 
przyimka o z następującym po nim rzeczownikiem. Dają się zaobserwować 
wahania czy też nawet -  przynajmniej na pozór -  pewne niekonsekwencje: 
por. oyamala (S225) 'w ręce, w rękach' i o yamala (S401) 'ręką, za pomocą ręki', 
omatala (N91) 'przed, przed nim/nią' i o matala (N91) 'przed jego oczami'.

22 Jest to modyfikacja dawnej klasyfikacji 4 typów językowych (Humboldt 1968 [1936]): izo
lujący, aglutynacyjny, fleksyjny, altemacyjny. Aglutynacja występuje w  językach austronezyjskich: 
„Ma.niucKo-iio.niHemucKue mjuku UMeiom u aee.uomuitauuH), u npujHOKU ujoJiupyKHueeo, u jAeMeionu UHKop- 
nopiaotueeo anpoii. A(f)(f)UKcai(UH> u jniux .'Uukox paccMampumumi kok aeeAioimuiamuanyK>". (Alieva 1965: 
292)

23 Postulat zastąpienia podziału języków na trzy typy (analityczny, syntetyczny i polisynte- 
tyczny) skalą ciągłą, która pozwalałaby na stwierdzenie, który język jest bardziej czy mniej synte
tyczny (analityczny) niż inny, w ysuwał już Charles Hockett w  Kursie językoznawstwa współczesnego 
(1968).



Dla języka Wysp Trobrianda charakterystyczną cechą typologiczną jest 
ogniskowanie. Przypuszcza się, że język praaustronezyjski musiał ogniskować 
subiekt, podczas gdy ognisko obiektu musi być raczej późniejsze w rozwoju 
(Holmer 1996: 17).

Typologically, Austronesian languages can be d ivided  rather roughly into tw o  

groups, subject-focus languages (also know n as the P hilippine/F orm osan type, 
spoken, as the nam e says, in Taiwan, the Philippines, som e nearby areas of Kali
mantan, and som e islands in northern Indonesia, as w ell as M adagascar) and ob
ject-focus languages (also know n as the Indonesian/O ceanic type, spoken in the 
remainder of the Austronesian area). Focus im plies here m orphology on the verb 

w hich specifies the sem antic role of nom inal phrase -  object focus specifies the 

sem antic role of the object of the verb, and subject focus specifies the sem antic role 

of the subject. The former is similar to applicative constructions like those existing  

in m any African languages (e.g. Chichew a [...]) and Germanic languages as Sw e
dish [...]. Subject focus, on the other hand, im plies that the m orphology on the verb 

identifies the sem antic role of the subject of the clause. This is often described by 
stating that subject-focus languages have several different passives (cf. Hgerod 
1965, 1966). It is a matter of d iscussion w hether or not focus and voice are the sa 
me phenom enon. The answer to his this depends greatly on our view  of voice. We 
can at any rate safely say that focus is not what voice is usually considered to be, 
nam ely a reduction in the valency of the verb. W e can, however, treat both focus and 
voice as basically a diathetic change with (in som e cases) valency consequences24.

Kategoria ogniska przypomina kategorię strony w językach indoeuropej- 
skich, gdzie forma czasownika wskazuje tematyczną rolę subiektu czasownika. 
W stronie czynnej subiekt jest wykonawcą czynności (np. w zdaniu angielskim 
John hit the dog 'Jan uderzył psa'), a w stronie biernej -  subiekt jest celem czyn
ności (np. w zdaniu angielskim The dog ivas hit by John 'Pies został uderzony 
przez Jana'). Cechą odróżniającą ognisko od strony jest wielobiegunowość. 
W historii rozwoju języka seediq wyróżnia się 4 ogniska (Holmer 1996: 36): 1) 
działacza (działacz czy sprawca jest podmiotem zdania), 2) pacjensa (podmio

24 „Typologicznie języki austronezyjskie można raczej z grubsza podzielić na dwie grupy, ję
zyki ogniskujące subiekt (także znane jako typ filipiński/formozański, m ówiony jak sama nazwa 
wskazuje na Tajwanie, Filipinach, w  pobliżu rejonów Kalimantan i na niektórych północnych 
wyspach Indonezji, jak również na Madagaskarze) i języki ogniskujące obiekt (także znane jako 
typ indonezyjski/oceaniczny, m ówiony na pozostałości obszaru austronezyjskiego). Ognisko 
implikuje tu morfologię czasownika, która precyzuje rolę semantyczną frazy nominalnej -  ognisko 
obiektu precyzuje rolę semantyczną dopełnienia czasownika, a ognisko subiektu precyzuje rolę 
semantyczną podmiotu. Pierwsze jest podobne do aplikatywnych konstrukcji jak te, które istnieją 
w wielu językach afrykańskich (np. chichewa [...]) i germańskich jak szwedzki [...J. Ognisko pod
miotu z drugiej strony implikuje, że morfologia czasownika identyfikuje rolę semantyczną pod
miotu zdania. Często opisuje się to stwierdzeniem, że języki ogniskujące subiekt mają kilka róż
nych stron biernych (por. Egerod 1965,1966). Pozostaje przedmiotem dyskusji, czy lub nie ognisko 
i strona są tym samym fenomenem. Odpowiedź na to zależy w  dużym stopniu od naszego poglą
du na stronę. Możemy w  każdym razie bezpiecznie powiedzieć, że ognisko nie jest tym, za co 
zwykle uważa się stronę, mianowicie redukcją walencji czasownika. M ożemy jednak traktować 
zarówno ognisko, jak i stronę jako diatetyczną zmianę (w niektórych wypadkach) z konsekwen
cjami walencji".



tem zdania jest pacjens lub dopełnienie bliższe czynności), 3) miejsca (pod
miotem zdania jest miejsce lub bezpośredni pacjens czynności), 4) narzędzia 
(podmiotem jest narzędzie, za pomocą którego czynność jest dokonywana, 
albo beneficjent czynności, albo jakiś inny bezpośredni uczestnik).

Ognisko jest kategorią charakteryzującą kiriwinę. W świetle powyższych 
rozważań trzeba by było zaliczyć ją do języków ogniskujących obiekt, jako że 
języki oceaniczne zalicza się właśnie do tego typu. W istocie analiza Ralpha 
Lawtona (1993) dowodzi istnienia czasowników ogniskujących obiekt i cza
sowników skupiających uwagę na samej czynności25. Nie ma odrębnych form 
czasownika ogniskujących subiekt w języku kiriwińskim.

Gunter Senft (1996c) zauważył, że rozróżnienie czasowników ogniskują
cych obiekt i czasowników ogniskujących samą czynność nie występuje już 
w narzeczu tauwema.

W związku z typologią morfologiczną istotne jest zagadnienie części mo
wy, które przedstawia Tadeusz Milewski (1976: 126):

Na zakończenie tych ogólnych rozważań nad budow ą języka chciałbym zestaw ić za
sadnicze kategorie elem entów , które tworzą system  sem antyczny, syntaktyczny 

i stylistyczny każdego języka. Kategorie tych elem entów  odpowiadają w  przybliże
niu temu, co językoznaw stw o tradycyjne określało jako części m ow y. Poniew aż w y 
razy nie występują w e  w szystkich systemach językowych świata, przeto ta ogólna 
klasyfikacja nie m oże brać pod uw agę w yrazów , lecz jedynie morfemy, które istotnie 

funkcjonują w e  wszystkich językach. M orfemy sem antyczne, które odnoszą się do  

rzeczywistości zewnętrznej, nazyw am y sem antemami. W ychodząc z tych założeń, 
m ożem y w yróżnić w e w szystkich językach świata sześć kategorii elementów:
1 )  S e m a n t e m y  n a z y w a j ą c e  (w języku polskim  tem aty rzeczow ników , 
przym iotników , czasow ników  i przysłów ków , np. białość, biały, bieleje, biało).
2 )  S e m a n t e m y  w s k a z u j ą c e  (tj. tem aty zaim ków , np. poi. ja, ty, on).
3 )  S e m a n t e m y  s z e r e g u j ą c e  (tj. tem aty liczebników , np. poi. dwa, trzy).
4) M o r f e m y  s y n t a k t y c z n e  (w  języku polskim  przyim ki, np. w, przy, na, 
spójniki, np. poi. i, a, że, oraz końców ki fleksyjne).
5) P a r t y k u ł y  (tj. sem antyczne sygnały jednoklasow e, np. poi. tak, nie).
6 )  W y k r z k n i k i  (tj. sym ptom y i apele mające formę złożoną z fonem ów , np. 
poi. ach!, oj!, pfuj, halo! hop-hop\).

Z tej perspektywy można podzielić języki na:
-  bezklasowe, w których semantemy nie konotując bliżej swego otoczenia 

dają się użyć w każdym, a zatem nie spełniają żadnej funkcji gramatycznej;
-  klasowe, w których semantemy konotują dokładnie swe otoczenie, 

a zatem spełniają określone funkcje gramatyczne (Milewski 1993: 82).

Języki k lasow e podzielić  m ożna znów  na kilka podtypów , a m ianow icie na języki 
dw uklasow e, które rozróżniają tylko d w ie  klasy, tj. nom inalną i werbalną, na języ
ki czteroklasow e, w  których przeciwstawiająca się verbum  grupa nom inalna po
dzielona jest w  dalszym  ciągu na trzy odrębne klasy: rzeczow nikow ą, przym iotni
kow ą i przysłów kow ą itd. (M ilew ski 1993: 82)

ŁS Zob. rozdział 2.2.11.5.



W świetle powyższych rozważań kiriwina jest z pewnością językiem kla
sowym. Wątpliwości budzi jedynie odpowiedź na pytanie, ile klas zawiera.
0  skali trudności świadczą gramatyki języków oceanicznych, do których kiri
wina należy. Autorki gramatyki samoańskiej (Mosel, Hovdhaugen 1992: 71), 
opierające klasyfikację wyrazów (w tradycyjnej terminologii: części mowy, 
choć autorki nie stosują tego terminu) na kryteriach morfosyntaktycznych, 
takich jak morfologia i ich relacje paradygmatyczne i syntagmatyczne, wyod
rębniają cztery kategorie klas wyrazów:

1. wyrazy pełne (tj. zawierające morfem leksykalny, włączając nazwy własne),
2. proformy (wyrazy zastępujące wyrazy pełne)26,
3. partykuły (luźne morfemy gramatyczne),
4. wykrzykniki.
Wśród wyrazów pełnych wyróżnia się w języku samoańskim rzeczowniki

1 czasowniki, a przymiotniki i liczebniki traktuje się jako podklasę czasowników.

The categorization of full w ords into nouns and verbs is not given  a priori in the 
lexicon. A lthough certain full w ords seem  to be used m ore as a verb or m ore as 

a noun phrase nucleus for sem antic reasons, there are no lexical or grammatical 
constraints on w h y  a particular w ord cannot be used in the one or the other func
tion27. (M osel, H ovdhaugen 1992: 71)

W kiriwinie podobnie jak w innych językach oceanicznych, do który nale
ży wspomniany samoański, granice między poszczególnymi częściami mowy 
są płynne, jednak opisy języka Wysp Trobrianda pozostają pod wpływem tra
dycji grecko-łacińskiej. B. Fellows (1901) wyróżnia: rzeczownik, przymiotnik, 
rodzajnik, zaimek, czasownik, przysłówek, przyimek, spójnik, wykrzyknik. 
Gunter Senft (1986) wymienia następujące części mowy: czasownik, rzeczow
nik, zaimek, liczebnik, przymiotnik, przysłówek, przyimek, spójnik, negację (!), 
partykuły i wykrzykniki. Omawia również „partykuły klasyfikujące", które 
traktuje nie jako klasę wyrazów, lecz swoiste zjawisko morfologii kiriwińskiej.

Ralph Lawton (1993) nie używa terminu część mowy, a w 32-stronicowej 
liście wyrazów i morfemów stosuje kwalifikatory, które dowodzą wyodrębnie
nia następujących kategorii: czasownik (z dalszymi rozróżnieniami: verb focus 

i object focus), rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, klasyfikator, zaimek (z 
dalszymi podziałami: osobowy, dzierżawczy, deiktyczny), liczebnik, spójnik, 
wykrzyknik, temporal (okolicznik czasu), locative (morfem sygnalizujący lokali
zację, a więc przyimek), degree, prohibition (partykuła prohibitywna), emphatic 

(partykuła emfatyczna), negative (partykuła negująca), morfem interrogatywny, 
verb root dative suffix (przyrostek czasownikowy oznaczający kierunek, nakie
rowanie czynności), verb refferent suffix (werbalny przedrostek klasyfikujący).

26 Autorki zapewne dlatego nie stosują terminu pronomen (zaimek), że sugeruje on etym olo
gicznie zastępowanie tylko nomen (imienia).

27 „Kategoryzacja wyrazów pełnych na rzeczowniki i czasowniki nie jest dana a priori w  lek
sykonie. Choó pewne wyrazy pełne wydają się stosowane bardziej jako czasownik lub bardziej 
jako jądro frazy nominalnej z pow odów  semantycznych, nie ma ograniczeń leksykalnych i grama
tycznych, które uniemożliwiałyby użycie danego słowa w  jednej czy drugiej funkcji".



W świetle dyskusji nad zagadnieniem części mowy godna uwagi jest pro
pozycja R.M.W. Dixona (1982: 9) wyodrębnienia typów semantycznych28.

I suggest that the lexical item s of the language fall into a number of 'semantic 
types' (each item  belonging to just one type). The division  into types can be justi
fied in term s of of the syntactic/m orphological properties o f the m em bers of each 

type; in addition, a non-disjunctive definition can be given for the overall sem antic 

content of each type. T hese'types are alm ost certainly linguistic universals. By this 

I m ean that each language has the sam e array o f types, w ith m ore-or-less the sam e 
overall sem antic contents; how ever, the m orphological/syntactic properties asso
ciated w ith  particular types w ill vary form language to language, and m ust be 

learnt for each individual language. (M y 'semantic type' is similar to W horf's 

notion of 'cryptotype' -  for instance, W horf 1956: 70, 90-92)29.

Dixon (1982: 12) rozróżnia następujące typy semantyczne: RUCH (np. iść), 
AFEKT (np. uderzyć, pokroić), DAWANIE (np. dać, podarować, pożyczyć), 
CIELESNY (np. śmiać się, kichać), OBIEKTY (np. kamień, drzewo), RODZINA 
(np. wuj, syn), ROZMIAR (np. duży, głęboki), BARWA (np. czarny, biały, 
czerwony), WARTOŚĆ (dobry, zły). Lista nie jest zamknięta. Każdy język sze
reguje typy semantyczne w grupy zwane częściami mowy. RUCH, AFEKT, 
DAWANIE, CIELESNY prawie zawsze klasyfikuje się razem -  jest to klasa, 
która we wszystkich językach jest czasownikiem. Z kolei OBIEKTY 
i RODZINA klasyfikuje się razem jako rzeczownik.

The greatest variation is found in the adjective class. Languages -  like English and 

Dyirbal -  that have an open class of adjectives include in this a constant array of 
types: DIM ENSION, COLOUR, VALUE, and four or five others. Languages which  

have no adjective class, or on ly  a sm all closed class, tend to distribute som e of the 
normal adjective types am ongst the other parts of speech30. (D ixon 1982: 13)

Cytowany tu autor (Dixon 1982: 13) zwraca uwagę, że na poziomie „po
wierzchniowym" (surface level) rozróżnia się np. rzeczownik biel, przymiotnik 
biały i czasownik bielić, natomiast na poziomie „głębokim" (basic or deep level) -  
typ semantyczny BARWA.

28 Autor ilustruje jq m iędzy innymi danymi z kirwiny, których dostarczył mu Ralph Lawton.
29 „Sugeruję, że jednostki leksykalne języka podpadają w  szereg 'typów semantycznych' 

(każda jednostka należy tylko do jednego typu). Ów podział na typy można uzasadnić za pomocą 
właściwości syntaktycznych czy morfologicznych elementów każdego typu; ponadto, niedysjunk- 
tywna definicja m oże być podana dla ogólnej treści semantycznej każdego typu. Owe typy są 
prawie na pewno uniwersaliami językowymi. Rozumiem przez to, że każdy język ma to samo 
rozmieszczenie typów, z mniej lub bardziej tymi samymi treściami semantycznymi; jednakże w ła
ściwości m orfologiczne/syntaktyczne powiązane z poszczególnym i typami będą się zmieniać wraz 
z językiem, muszą być one wyuczone dla każdego języka oddzielnie. (Mój 'typ semantyczny' jest 
podobny do pojęcia 'kryptotypu' u Whorfa -  np. Whorf 1956: 70,90-92)".

30 „Największe zróżnicowanie występuje w  klasie przymiotników. Języki -  takie, jak angiel
ski i dyirbal, -  które mają otwartą klasę przymiotników, zawierają w  niej stałe rozmieszczenie 
typów: ROZMIAR, BARWA, WARTOŚĆ oraz 4 lub 5 innych. Języki, które nie mają klasy przy
miotników, albo mają małą zamkniętą klasę, skłaniają się do dystrybucji kilku normalnych typów  
przymiotnikowych wśród innych części mowy".



Według Dixona (1982: 35) przymiotnik może wyrażać 7 typów seman
tycznych: rozmiar, właściwość fizyczną, barwę, ludzkie skłonności, wiek, 
wartość i prędkość. Autor opiera rozważania na 17 językach: suahili, luganda, 
bemba, japońskim, sango, hausa, acooli, hua, alamblak, telugu, kiriwina, tzot- 
zil, chinook, yurok, samoa, angielskim, dyirbal. Spośród owych siedmiu typów 
semantycznych kiriwiński przymiotnik wyraża tylko 5 (Lawton 1993: 158).

Klasa I
(obligatoryjny for
mant klasyfikujący)31

Klasa II
(fakultatyw ny formant 

klasyfikujący)32

Klasa III
(formant klasyfi
kujący n igdy  nie  

w ystępuje)33

W łaściwości
fizyczne

'ładny' vs. 'brzydki' 
'm ęski' vs. 'żeński' 
"nakrapiany, 
cętkow any' 
'w łochaty'

"chropowaty' vs. 'gładki' 
'ostry' vs. 'tępy' 
'zakrzyw iony' vs. 'prosty' 
'wilgotny" -  "suchy" -  'śliski' 
'słaby' vs. 'm ocny' 
'zielony' vs. 'dojrzały' 
'niedojrzały' vs. 'dojrzały' 
'chrupki', 'tłusty'

'twardy' vs. 'miękki' 
('trudny' vs. 'łatwy') 

'ciężki' vs. 'lekki' 
('n iem ożliw y' vs. 
'm ożliw y')
'słodki' -  "kwaśny" -  

'gorzki'
'gorący' vs. 'zim ny' 
('chciany' vs. 'odrzu
cony")

Rozmiar 'duży' vs. "mały' 'długi' vs. 'krótki' 
'szeroki' vs. 'wąski' 
'gruby' vs. 'cienki'

Wiek "nowy' vs. 'stary'

Wartość 'dobry' vs. 'zły' 
'praw dziw y' vs. 
'fałszyw y'

Skłonności
ludzkie

'szczodry' vs. 'skąpy' 
'łagodny', 'hałaśliw y' 
'w ściekły', 'niezdarny'

Ralph Lawton (1993: 158) zwraca uwagę na jeszcze jedną istotną różnicę. 
Przymiotniki klasy I nazywają cechę stałą, a przymiotniki klasy II -  tymczaso
wą. Klasa III pozostaje poza dystynkcją "cecha stała" vs. "cecha tymczasowa", 
przymiotniki należące do tej klasy służą subiektywnej ocenie.

31 Przykłady przymiotników klasy I: -minabwaita (R159) 'ładny', -migaga (N323) 'brzydki', 
-miuala (R183) 'męski', -vivila (R183) 'żeński', mtumwatu (R24,321) 'włochaty7, -tulutulu (R159) 'nakra- 
piany, cętkowany', veka- (R151) 'duży', -kekita (R313) 'mały', -zmu (R77) 'nowy', -bogwa (N86) 'stary'.

32 Klasę II ilustrują: pitupitu (B, H, R299), 'szorstki', dudubuna (B, H, N218) 'gładki', kakata 
(B, H, R286, N245) 'ostry', bebotu (N192) 'tępy', doudoga (R228) 'zakrzywiony', duwosisia (R228) 
'prosty', peula (R323) 'silny', mamala (N I20, 120) 'słaby', bidubadu (R228) 'gruby', kakalaia (R228) 
'cienki', ivonaku (R160) 'długi', kukupi (R283) 'krótki', beyaya (R277) 'szeroki', sisikwa (N369) 'wąski', 
lalasi (N305) 'szczodry', męki ta (N322) 'skąpy', manum (R228) 'cichy, łagodny', minimani (R228) 
'hałaśliwy', gasisi (R228) 'wściekły'.

33 Do klasy III należą: kasai (R159) 'twardy, trudny', piuapwasa (R159) 'miękki, łatwy', mwau 
'ciężki', gagabila 'lekki', simokainia (R228) 'słodki', pwayuyu (R228) 'kwaśny', yayana (R228) 'słony, 
gorzki', bioaina 'dobry', gaga 'zły', mokwita i (R320) 'prawdziwy', sasopa (N360) 'kłamliwy'.



4.3.3. Typologia syn taktyczna

Przy klasyfikacji typologicznej języków ze względu na budowę członów 
syn taktycznych stosuje się kilka kryteriów:

1. stopień kumulaqi funkcji,
2. szyk członów,
3. różnice w zakresie funkcji środków syntaktycznych.
Kiriwina jest językiem prepozycyjnym (przeważającym w językach Afryki 

i Oceanii), albowiem człon określający poprzedza człon określany (Milewski 
1976: 234). Prepozycyjnym jest również język malajski z grupy austronezyjskiej 
(Milewski 1976: 235).

Typologia, którą przedstawił Tadeusz Milewski (1962a), opiera się na róż
nicach w zakresie funkcji środków syntaktycznych przy analizie czterech pod
stawowych stosunków składniowych34. Punktem wyjścia są tu kategorie poję
ciowe „agens -  pacjens -  posiadacz" i sposoby ich realizaq'i.

Jak wiemy, w językach świata mamy cztery zasadnicze stosunki składniowe mię
dzy członami niekonstytutywnymi a konstytutywnymi grup werbalnych i imien
nych, a mianowicie: 1) między podmiotem a orzeczeniem nieprzechodnim, np. 
ojciec śpi; 2) między agensem a orzeczeniem przechodnim, np. ojciec zabił ...; 
3) między pacjensem a orzeczeniem przechodnim, np. ... zabił sarnę; 4) między 
członem określającym a określanym grup nominalnych, np. ojca dom.
Żaden język nie wyraża tych trzech stosunków syntaktycznych za pomocą czte
rech odrębnych wykładników formalnych. Wszędzie jeden z tych wykładników 
(szyk, morfem syntaktyczny, postać alternacyjna lub forma inkorporacji) wyraża 
dwa, a niekiedy trzy stosunki syntaktyczne spośród czterech tu wymienionych. 
Chociaż kumulacja występuje wszędzie, to jednak w językach świata stwierdzamy 
sześć jej różnych typów. (Milewski 1976: 238-239)

Zakres funkcji wykładników formalnych stosunków składniowych ozna
czanych literami a, b, c przedstawia tabela.

Stosunki syntaktyczne Typ i Typ II Typ III Typ IV Typ V Typ VI
podmiot -  orzeczenie a a a a a a
agens -  orzeczenie a b a b a b
pacjens -  orzeczenie b a b a b a
determinant -  człon określany c c b b a a

Polszczyznę zalicza się do typu I (a -  końcówka mianownika, b -  końców
ka biernika, c -  końcówka dopełniacza).

Do typu I należy między wieloma innymi także język polski. Wykładnikiem a jest 
w naszym języku końcówka nominativu, która charakteryzuje zarówno podmiot 
zdania nieprzechodniego (np. matk-a śpi), jak i podmiot (agens) zdania przechodnie-

34 A.F. Majewicz (1989: 216) zauważa: „Piękna i obiecująca lingwistyczna przygoda materiało
wej weryfikacji powyższej tezy w dalszym ciągu czeka na śmiałków gotowych stawić jej czoła".



go (np. matk-a kocha córkę). Wykładnikiem b charakteryzującym pacjensa, tj. dopeł
nienie bliższe zdania przechodniego, jest w języku polskim końcówka accusalivu 
(np. syn kocha matk-ę) a wykładnikiem c, który charakteryzuje człon określający gru
py nominalnej, końcówka genetivu (np. dom matki). Oczywiście forma trzech wy
kładników może być różna (szyk, morfemy syntaktyczne, alternacje, formy inkorpo
racji), ale rozkład ich funkcji jest ten sam we wszystkich językach typu I, który jest 
typem najbardziej rozpowszechnionym, ekspansywnym. (Milewski 1976: 239-240)

Przyporządkowanie języka kiriwińskiego do jednego z wyodrębnionych 
typów napotyka trudności. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że chodzi tu 
o jakiś typ a a a a, żaden bowiem morfem nie pozwala odróżnić agensa od 
pacjensa. Nie wydaje się nacechowany morfemowo determinant, a jednak po
siadacz jest rozpoznowany w zdaniu dzięki zaimkowi dzierżawczemu. Por. 
tama-gu la waga (N103) 'czółno mojego ojca' (w tłumaczeniu interlineamym -  
'ojciec_mój jego czółno'), Yaubada latu-la (Md27.43) 'syn Boga' (w tłumaczeniu 
interlineamym -  Bóg synjego). Kiriwiński zaimek dzierżawczy funkcjonalnie 
odpowiada końcówce dopełniacza w języku polskim. Zatem determinant jest 
w kiriwinie sygnalizowany zaimkiem dzierżawczym.

W polszczyźnie agensa od pacjensa pozwala odróżnić forma przypadko
wa. W zdaniu w stronie czynnej agens jest w mianowniku, a pacjens w bierni
ku, w stronie zaś biernej pacjens jest w mianowniku. Język Wysp Trobrianda 
nie ma strony biernej. Wykładnikiem agensa czy pacjensa niekoniecznie jest 
szyk, co wcale nie znaczy, że jest on dowolny (Lawton 1993: 122-127). Decy
dujący jest kontur intonacyjny (Lawton 1993: 123)35 36 w zdaniach o szyku prze
stawnym, emfatycznym. W dialekcie kavataria szyk normalny ma postać: SVO, 
a w narzeczu tauwema -  jak twierdzi Gunter Senft -  VOS.

Jeśli więc rozważyć kiriwiński dialekt kavataria: miejsce w szyku przed 
predykatem oznaczymy literą a, miejsce w szyku po czasowniku literą b3fi, 
a zaimek dzierżawczy -  c, wtedy okaże się, że kiriwina najbliższa jest typowi I, 
który Tadeusz Milewski oznacza symbolami jako a a b c.

4.3.4. Typologia semantyczna

Przykładem typologii semantycznej jest typologia kontensywna (Klimov 
1983), której podstawą jest analiza struktur formalnych ze względu na różnice 
w sposobach wyrażania podmiotowo-przedmiotowych relacji rzeczywistości 
pozajęzykowej. Wyróżnia się 5 typów językowych: l ) n o m i n a t y w n y  
z opozycją podmiot-dopełnienie, 2) e r g a t y w n y  z opozycją agentyw- 
ność-faktywność, 3) a k t y w n y  z opozycją aktywność-nieaktywność, 
4) k l a s y f i k u j ą c y  z klasami nominalnymi, 5) n e u t r a l n y  (do niego 
zalicza się języki, których nie można zdecydowanie zaklasyfikować do żadne
go z czterech pozostałych typów). Jak zauważa A.F. Majewicz (1989: 221), 
typologia ta jest w dalszym ciągu w swojej fazie początkowej.

35 Zob. w niniejszej książce rozdz. 2.1.5.
36 Oczywiście równie w szyku przestawnym istotny staje się kontur intonacyjny.



Stosując ją jednak, można stwierdzić, że kiriwina jest typem klasyfikują
cym. Dane językowe z Wysp Trobrianda pozwalają przynajmniej częściowo 
wypełnić luki w charakterystyce owego typu dotyczące czasownika i składni.

Arthur Capell (1965, 1969) dokonuje typologicznego rozróżnienia oparte
go na dominacji pojęć „przedmiot-wydarzenie". Oprócz dominacji przedmiotu 
i dominaqi wydarzenia rozpatruje on możliwość istnienia języków {dominatio- 
nally neutral), w których nie ma ani dominacji przedmiotu, ani dominacji 
wydarzenia; przykładem tego typu jest angielski.

Kiriwinę, ze względu na formanty klasyfikujące, zalicza się do języków 
o dominacji przedmiotu.

Alone among the AN languages, the Kiriwina sub-group has noun-classification 
with concord of demonstrative, adjectives, and pronouns, and therefore falls 
dominationally into the object-dominated group37. (Capell 1969: 60)

Typologiczne zróżnicowanie grupy wyrazów RODZEŃSTWO (niem. 
Geschwister) ilustruje Tadeusz Milewski (1976: 224) na przykładach z węgier
skiego, niemieckiego i malajskiego. Uzupełniam je tu danymi z kiriwiny.

węgierski niemiecki polski malajski kiriwiński
'brat starszy' batya Bruder brat

saudara38
tuwa-

'brat młodszy' ócs bivada-
'siostra starsza' Schwester siostra tuwa-
'siostra młodsza' Ms.______ bumda-

Tabela ilustruje cztery typy semantyczne: węgierski (4-leksemowy), nie
miecki i polski (2-leksemowy), malajski (1-leksemowy)40, kiriwiński (2-lek- 
semowy, ale znaczenie tuwa czy buwa zależy od płci osoby mówiącej, np. tuwa- 
to 'starszy brat', gdy wypowiada go kobieta, a 'starsza siostra' -  gdy wypo
wiada go mężczyzna).

37 „Samotnie wśród języków austronezyjskich [Papui-Nowej Gwinei -  przyp. T. Sz.J rodzina 
kiriwińska ma klasyfikację nominalną w zgodzie z zaimkami, przymiotnikami i zaimkami, a zatem 
dominacyjnie podpada ona pod grupę z dominacją przedmiotu".

38 T. Milewski podaje formę sudarii. We współczesnym malajskim i indonezyjskim stosuje się 
formę saudara. Por. Malay Dictionary. English-Malay. Malay-English (1997: 599 s.v. saudara), Owczar- 
czyk 1999: 93 s.v. suadara.

39 W języku węgierskim nene znaczy 'ciocia, ciotka' (Reychman 1980: 825 s.v. nene).
40 Oczywiście podobnie jak w polszczyźnie można wyrażać 4 znaczenia analitycznie: kakak 

lakilaki 'starszy brat', adik lakilaki 'młodszy brat', kakak perempuan 'starsza siostra', adik perempuan 
'młodsza siostra' (Johnson i Johnson 1997: 285-286). Wyraz adik znaczy 'młodszy brat' i 'młodsza 
siostra', dopiero dodanie lakilaki 'mężczyzna, męski' lub perempuan 'kobieta, żeński' precyzuje, czy 
chodzi o brata czy o siostrę. Analogicznie rzecz ma się z wyrazem kakak, który ma znaczenie 'star
szy brat' i 'starsza siostra'. W świetle powyższych przykładów nazwy pokrewieństwa w malajskim 
czy indonezyjskim są bardziej skomplikowane. Można to przedstawić w tabeli:

kakak kakak lakilaki 'starszy brat'
kakak perempuan 'starsza siostra'

saudara adik adik lakilaki 'młodsza siostra'
adik perempuan 'młodszy brat'

Jacek Owczarczyk (1999:186) tłumaczy 'rodzeństwo' jako saudara, 'młodsze rodzeństwo' -  
adik, 'starsze rodzeństwo' -  kakak.



W języku neomelanezyjskim występują nazwy brata i sisa (Majewicz 1992: 
21,157), jednak ich użycie jest inne niż w wymienionych tu językach.

Mein Bruder und mein Cousin sind fiir mich brata; meine Schwester und meine
Cousine sind sisa -  kein Problem. Doch jetzt kommt's:
Die Schwester und die Cousine meiner Frau sind fUr się auch brata, wogegen się
ihren Bruder und den Cousin ais sisa rufen muB41. (Schaefer 1992: 57)

Odpowiednikiem 'starszy' jest bik-, a 'młodszy' -  smól-, np. bikbrata (Ma
jewicz 1992: 14).

Ważne miejsce w typologii semantycznej języków świata zajmują liczeb
niki. W kiriwinie obowiązuje system piątkowy, który Gunter Senft (1986: 77) 
nazywa niedoskonałym systemem dziesiętnym. System piątkowy powstał 
w związku z liczeniem na pięciu palcach ręki. „System ten poprzez stadia 
przejściowe rozwija się w system dwudziestkowy w jednych językach, w dzie
siątkowy w innych" (Milewski 1976: 228). Na Wyspach Trobrianda może zwy
ciężyć system dziesiętny, ale nie dzięki ewolucji rodzimych liczebników, lecz 
z powodu zastąpienia ich wyrazami angielskimi (Senft 1986: 84).

Charakterystyczną cechą typologiczną zamków kiriwińskich jest rozróż
nianie formy inkluzywnej (obejmującej słuchacza) i ekskluzywnej (wyłączającej 
słuchacza)42. Liczba podwójna jest już szczątkowa, albowiem stosuje się jedynie 
formy 1. osoby.

4.4. Porównanie języków australijskich,
papuaskich i austronezyjskich (według Wurma)

Lingwistyka arealna ogranicza się do obszarów (areałów), na których wy
stępują pewne wspólne zjawiska (Bednarczuk 1992: 5). Przedmiot odniesień 
i zarazem tło rozważań nad językiem kiriwina tworzy potencjalnie 138943 języ
ków Pacyfiku, które występują w następujących regionach i krajach (Lynch 
1998: 28):

Melanezja44 (1151 języków)
Irian Jaya (205 języków)
Papua-Nowa Gwinea (750 języków)

41 „Mój brat i mój kuzyn są dla mnie brata, moja siostra i moja kuzynka są sisa -  nie ma pro
blemu. Ale teraz dopiero się zaczyna:

Siostra i kuzynka mojej żony są dla niej także brata, natomiast gdy swojego brata i kuzyna 
musi ona nazywać sisa".

42 Wszystkie języki austronezyjskie w Melanezji rozróżniają formę ekskluzywną i inkluzywną, 
rozróżnienie to jest całkiem częste w Australii, ale rzadkie w językach papuaskich (Wurm 1982: 60).

43 Oczywiście liczba jest tu orientacyjna, wiele języków jest już w stanie zaniku, wiele języ
ków już wymarło.

44 Melanezja, czyli 'czarne wyspy' (z gr. jieA.aę [melas] 'czarny' i vrjooq [nćsos] 'wyspa').



Wyspy Salomona (63 języki)
Vanuatu (105 języków)
Nowa Kaledonia (28 języków)

Mikronezja45 (16 języków)
Belau (1 język)
Północne Mariany i Guam (2 języki)
Wyspy Marshalla (1 język)
Kiribati (1 język)
Nauru (1 język)
Federacja Mikronezji (11 języków)

Fidżi i Polinezja (22 języki)
Fidżi włączając Rotuma (3 języki)
Tonga (2 języki)
Niue (1 język)
Samoa Zachodnie i Samoa Amerykańskie (1 język)
Touvalu (1 język)
Tokelau (1 język)
Wallis i Futuna (2 języki)
Wyspy Cooka (3 języki)
Hawaje (1 język)
Francuska Polinezja (5 języków)
Wyspa Wielkanocna (1 język)
Nowa Zelandia (1 język)

Australia (200 języków)

Wszystkie języki występujące na rozległym obszarze Pacyfiku dzieli się na 
oceaniczne, papuaskie i australijskie46. Przyjmuje się, że osiem tysięcy lat temu 
Nowa Gwinea i Australia były jednym kontynentem (Lynch 1998: 69) i jedności 
genetycznej języków papuaskich i australijskich nie można wykluczyć z pola 
rozważań (Foley 1986: 275), choć dowody nie są wystarczające, aby zająć jed
noznaczne stanowisko.

Spośród cech, które wymienia Stephen A. Wurm (1982: 54-64), wybieram tyl
ko te, które są wspólne dla co najmniej trzech z wyszczególnionych tu czterech 
grup. Fyla transnowogwinejska i fyla Sepik-Ramu obejmują języki papuaskie47.

45 Mikronezja, czyli 'małe wyspy' (z gr. pucpoq [mikros] 'mały' i vfjooq [n£sosj 'wyspa').
46 Pod względem fonologicznym są one bardzo zróżnicowane: „Pacific languages show 

a great diversity of phonological systems. Vocalically they range from Australian languages with 
just three short vowels to New Caledonian languages with seventeen short vowels. Consonant 
inventories can be very small and simple, or extremely large and complex. Some languages have 
phonemic tone, others do not. Some allow a great deal of consonant clustering; others allow none". 
(Lynch 1998: 99)

47 Przeglądu podstawowych cech języków papuaskich z uwzględnieniem literatury przed
miotu do początku lat siedemdziesiątych (Schmidt 1920, Ray 1927, Capell 1940) dokonuje 
A.A. Leont'ev (1974: 38-39).

1. Brak rodzajników (Cappell).
2. Wyrażenie liczby w imiennych częściach mowy albo za pomocą specjalnego sufiksu, albo 

-  zaimka 3. os. 1. mn. Rzadko -  reduplikacja. Jeżeli liczba nie jest wyrażona w imiennej części mo
wy, to jest ona obligatoryjnie wyrażona w czasowniku (Cappell).



australijskie fyla transno- 
wogwinejska

fyla
Sepik-Ramu

austronezyjskie 
w Melanezji

spółgłoski
retrofleksywne

bardzo
powszechne

prawie 
nie ma

nie ma rzadkie

spółgłoski
międzyzębowe

bardzo
powszechne

nie ma nie ma prawie nie ma

spółgłoski
zmiękczone

uniwersalne obecne, ale 
nie bardzo 
powszechne

niepowszechne rzadkie

spółgłoski
labializowane

nie ma rzadkie powszechne bardzo
powszechne

samogłoski
nosowe

prawie
nieobecne

częste 
w pewnych 
rejonach 
nie bardzo 
częste

rzadkie rzadkie
częste w pewnych 
regionach

tony prawdo
podobnie 
nie ma

często
obecne

w wielu językach 
nieobecne

w wielu językach 
nieobecne

asymilacja 
spółgłosek 
i samogłosek

bardzo
rzadka

częsta rzadka rzadka

systemy klas 
nominalnych

nieobecne 
w większości 
języków 
Australii

bardzo 
powszechny 
system klas 
ukryty za 
czasownikami 
klasyfikują
cymi

całkiem po
wszechny jawny 
system dwuro- 
dzajowy przeja
wiający się 
w luźnych 
i związanych 
wykładnikach 
3. os. (czasem

uniwersalna 
klasyfikacja 
rzeczowników za 
pomocą szeregu 
semantycznie 
zdeterminowa
nych wykładni
ków wskazują
cych posiadanie

3. Rodzaj i niekiedy klasa są morfologicznie wyrażone (Ray, Cappell).
4. Dzierżą wczość wyraża się według typu «człowiek + wykładnik dzierżąwczości + syn» = 

«syn człowieka» (Schmidt, Capell).
5. Zaimki mogą mieć trzy liczby -  pojedynczą, podwójną i mnogą, niekiedy także potrójną. 

Formy podwójne tworzy się od form liczby liczby pojedynczej (Schmidt, Capell).
6. W zaimkach 3. osoby 1. poj. często występuje rozróżnienie rodzaju (Schmidt, Capell).
7. Posesywną formę zaimka zwykle tworzy się od zaimków osobowych za pomocą specjal

nego sufiksu: «ja + wykładnik posesywności». Możliwa jest konstrukcja posesywną z prostą pre- 
pozycją zaimka osobowego: «ja + odzież».

8. Samodzielne liczebniki mają w większości tylko dla oznaczenia jednostki, dwa, rzadko 
trzy. Wyższe liczby tworzy się nazywając części ciała (dziesięć -  dwie ręce itd.)

9. Szyk wyrazów: subiekt -  obiekt -  predykat (Ray).
10. Skrajne skomplikowanie odmiany czasownika, duża liczba czasów i innych kategorii.
11. Osobę z reguły się markuje (za pomocą prefiksu lub sufiksu).
12. Obiekt czasownika przechodniego zwykle inkorporuje się wewnątrz formy czasownika. 

Bywają formy inkorporujące zarówno subiekt, jak i obiekt (Capell i Ray).
13. Żaden język papuaski nie ma strony biernej (Capell).
14. Przeważają nie przyimki ale „poimki" (Capell).
15. Nierzadko występuje specjalny sufiks, który odróżnia podmiot czasownika przechodnie

go od podmiotu czasownika nieprzechodniego.



także 2. o s ), 
jawny złożony 
system klas 
(krzyżujący się 
z systemem 
rodzaju lub nie)

liczba mnoga 
rzeczownika 
sygnalizowana 
morfologicznie

rzadka bardzo
rzadka

powszechna 
w Dolnym Sepi- 
ku i w rejonie 
subfyli Ramu

faktycznie
nieobecna

reduplikacja
przymiotnika

rzadka rzadka niepowszechna powszechna

system liczenia prawie wszę
dzie dwójko
wy lub ad- 
dytywny

w większości 
dwójkowy 
i addytywny, 
w niektórych 
regionach sy
stemy oparte 
na częściach 
ciała

e of the Trobt- 
kowy i mieszany 
dwójkowo-piąt- 
kowy additive, 
w niektórych 
regionach syste
my liczenia 
oparte na czę
ściach ciała

piątkowy, niedo
skonały dziesięt
ny, dziesiętny 
i dwudziestkowy

obecność sze
regu różnych 
czasowników 
egzystencjal
nych

nie tak nie nie

rdzeń czasow
nika ulega 
zmianie zgod
nie z liczbą 
obiektu

nie w kilku 
regionach

nie nie

wyrażenie
pytania

głównie 
jedynie za 
pomocą 
intonacji

często za 
pomocą afik- 
su, który jest 
częścią złożo
nego czasow
nika

zwykle za pomo
cą partykuły 
luźnie powiąza
nej z czasowni
kiem

głównie jedynie 
za pomocą 
intonacji

rozróżnienie 
form realis 
i irrealis

rzadkie powszechne rzadkie rzadkie

strona bierna 
jest obecna

w kilku 
regionach

nie nie nie

podstawowy 
szyk wyrazów

przeważnie 
bardzo swo
bodny, często 
preferowany 
jest szyk SOV

SOV SOV SVO

zdania
podrzędne

przed zda
niem nad
rzędnym lub 
po nim; pod-

poprzedza 
zdanie nad
rzędne, pod- 
rzędność

poprzedza zda
nie nadrzędne; 
podrzędność 
wyraża się za

przed zdaniem 
nadrzędnym lub 
po nim, podrzęd
ność wyraża się



rzędność wy- wyraża się za pomocą specjal za pomocą j arty
raża się głów- pomocą spe- nych form me kuł
nie zestawie cjalnych form dialnych cza
niem; w nie medialnych sownika, ale
których regio czasownika mniej złożonych
nach za pomo niż w językach
cą specjalnych fyli transnowo-
form medial gwinejskiej
nych czasow
nika

Przedstawiona tu tabela zestawiająca języki australijskie, papuaskie i au- 
tronezyjskie ma charakter jedynie wstępny, sygnalizujący wielość problemów, 
które wymagają dalszych badań i weryfikacji. Opiera się ona na stanie wiedzy 
z końca lat siedemdziesiątych (Wurm 1982). Od tego czasu ukazały się publi
kacje, spośród których wymienić trzeba The Papuan Languages of New Guinea 
(Foley 1986), tom artykułów Studies in Comparative Panama-Nyungan (O'Grady 
i Tryon 1990) i Comparative Austronesian Dictionary (Tryon 1994). Wydawnictwo 
Curzon Press wydało książkę The Oceanic Languages (Lynch, Ross, Crowley 
2002). Istotna jest również publikacja The Endangered Languages zawierająca 
informacje o zagrożonych językach Australii, Indonezji i Oceanii (Dixon 1991). 
Kiriwina szczęśliwie do nich nie należy, liczba jej rodowitych użytkowników 
stopniowo rośnie, w ciągu 100 lat zwiększyła się dwukrotnie.



TEKST KIRIWINSKI

Buki Pilabumaboma (Md6.9-13)

Tamaimsi zua labuma, 
yagam bakatemmalaisi.
M Karaizuaga bima
nemom bakavagaisi valu valu komzvaidona, 
makazvala mina labuma ivagaisi.
Kamasi bukusakaimasi lagaila.
Bukuligaiwa ma mitugagasi, 
makawala yakamaisi kaligaiwaisi 
si mitugaga matausina imitugagaimasi.
Taga kutagzvala bitamnabaimasi, 
mitugaga isisu baisa bukukolaimasi.

Tama-masi wa labuma, 
ojciec_nasz w niebie

yaga-m baka-temmalai-si. 
imię-twoje będziemy_szanować

M Karaiwaga bi-ma 
twoje królestwo przyjdzie

nano-m baka-vagai-si valu valu komwaidona,
umysł_twój będziemy_robić miejsce miejsce wszystkie

makawala mina labuma i-vagai-si. 
jak ludzie niebo robią

Kamasi buku-sakai-masi lagaila.
nasze(pożywienie) daj_nam dzisiaj

Buku-ligaiwa ma mitugaga-si, 
przebacz nasze winy

makazuala yakamaisi ka-ligaizuai-si 
jak my przebaczamy

si mitugaga ma-tau-si-na i-mitugagai-masi. 
ich winy oni zawinili_nam

Taga ku-tagzuala bita-mnabaima-si,
Nie zgadzaj się znęcilibyśmy się

mitugaga i-sisu baisa buku-kolai-masi. 
zło siedzi to zachowaj_nas

Biblia Tysiąclecia (Mt6.9-13)

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, 
niech się święci imię Twoje!
Niech przyjdzie królestwo Twoje, 
niech Twoja wola spełnia się na ziemi, 
tak jak i w niebie.
Chleba powszedniego daj nam dzisiaj;
I przebacz nam nasze winy,
jak i my przebaczamy tym, którzy
przeciw nam zawinili;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie,
ale nas zachowaj od złego!
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Indeks języków, dialektów i narzeczy

ami, 231
ami-malajo-polinezyjski, 231 
angielski, 13, 14, 32, 34, 35, 45, 50, 54, 77, 

105, 111, 118, 123, 131, 150, 155, 159, 
162, 163, 172, 175, 176, 179, 181-184, 
189, 190, 196, 208, 210, 212, 216, 217, 
239-243, 255 

atajalski, 230 
atayal, 231

bohutu, 13 
bwaidoka, 13

chichewa, 251 
chiński, 40, 78 
czeski, 249

dajacki, 231 
dawawa, 13
dobu, 13,14, 26, 215, 216 
duau, 13 
dyirbal, 255

eskimoski, 250

fidżyjski, 232
francuski, 13, 40, 70,174, 215, 248, 249 
futunański, 232

gapapaiwa, 13
grecki, 45, 68, 105, 129, 130, 142, 147, 162, 

184, 185, 196, 202, 208, 209, 217, 218, 
249, 259, 260 

gwedena, 13

hawajski, 14, 41,109,123, 247, 248 
hebrajski, 110, 216 
hetycki, 68
hiszpański, 13, 215, 217 

iduna, 13

indonezyjski, 16, 114,115,155, 231, 248 
japoński, 78, 249 
jawajski, 231, 232 
jurna, 40

kehelala, 13
kiriwina, 14-19, 21, 22, 24, 27, 28, 32, 34- 

38, 41-43, 46, 50, 52, 53, 55, 62-64, 
69, 70, 76-80, 83, 98, 99, 101, 102, 
105-107, 111-113, 116-119, 123-128, 
132-134, 138, 140-144, 148, 151-153, 
155, 159, 160, 162, 164, 166-171, 173, 
176, 179-184,188,189, 192, 193, 201- 
203, 205, 206, 210-212, 214, 218, 240, 
245-251, 253, 255, 258, 259 

biga besagala, 23 
biga galagola (galagoki), 23 
biga galanani, 23 
biga galawala, 23, 36, 201 
gawa, 22, 23 
iwa, 22, 23,
kaibwagina, 22, 24, 25, 36 
kaileula (kaileuna), 19, 22, 23, 44 
kavataria, 20, 22, 23, 25-27, 36, 44, 47- 

49, 54, 57, 58, 65-67, 69, 73-77, 80, 81, 
83, 101, 104, 108-110, 114-116, 118, 
147,159,171,190,196, 209, 211, 215 

kilivila, 13, 19, 21-27, 36, 37, 44, 48, 49, 
57, 67, 69, 74, 75, 77, 80, 81, 104, 109, 
118,136,148,171, 209, 215, 221, 223 

kitava (nowau), 20, 22-24, 27, 36, 37, 
44, 48, 49, 67, 69, 77, 109, 111, 114, 
118, 131-133, 146, 161, 171, 190, 196, 
198, 200, 250 

kuboma, 22 
kulumata, 49,118 
luba, 22, 23, 44 
simsimla, 22
tauwema, 19, 23, 27, 48, 49, 57, 67, 69, 

75, 77, 80, 104, 108, 109, 111, 118, 
171, 174, 177, 179, 181, 187, 196, 204, 
209, 215



tukwaukwa, 18, 23, 27, 77, 111, 203, 204 
yeiwau, 22, 25, 36

łaciński, 40,184,186, 237, 238, 240, 241- 
243, 244, 249

maiwa,13
malajo-polinezyjski, 230, 231 
malajski, 14, 49-50,114,115,161, 231, 232, 

249, 258
malgaski, 14,161, 232, 248 
maoryjski, 53,161,163, 248 
misima, 13,14 
molima, 13 
motu, 13,14
muyuw, 13, 16, 21, 23, 24,155

nada, 16, 21, 23 
nahuatl, 217 
nauru, 18
neomelanezyjski, 13, 99,100, 248, 249, 259 
ngaju, 232
niemiecki, 70, 100, 258

odżibwa, 73

panaeti, 16 
paiwański, 230, 231 
perski , 99
południowo-hamahersko-zachodnio- 

-nowogwinejski, 230 
praaustronezyjski, 14, 77, 230-232, 233- 

236, 238-246, 251 
praindoeuropejski, 68 
prakiriwiński, 246 
pramalajo-polinezyjski, 246 
praoceaniczny, 14,123,194,196, 237-245, 

247
prapolinezyjski, 123 
praśrodkowo-wschodnio-malajo- 

-polinezyjski, 246 
Proto Papuan Tip, 246, 247 
przedpraoceaniczny, 194, 244

rapanui (język Wyspy Wielkanocnej), 53 
rosyjski, 17, 40, 45,118,152,162, 249

saa, 232
samoański, 218, 232, 253 
sanskryt, 68 
seediq, 231, 248 
staroperski, 99 
suahili, 157, 255 
suau, 13,14, 216 
sud-est, 13 
sundański, 231 
szwedzki, 251

środkowo-malajo-polinezyjski, 230 
środkowo-wschodnio-malajo- 

-polinezyjski, 230 
tagalog, 14, 231, 232 
tahityjski, 123 
tajski, 78 
taupota, 13 
tavara, 13,14 
tobą, 231, 232 
tolai, 100 
tonga, 232 
tongijski, 123 
tsouski, 230, 231 
tubetube, 13 
tupi-guarani, 217 
turecki, 249 
tzeltal, 101 
wagawaga, 13 
wedau, 13,14 
węgierski, 258 
włoski, 35,161
wschodnio-malajo-polinezyjski, 230

yaigir, 157,158 
yele, 13

zachodnio-malajo-polinezyjski, 230









Bogata i niezwykła książka Tadeusza Szczerbowskiego jest dziełem, jakiego 
dotąd nie było nie tylko w polskiej literaturze językoznawczej. U jej podstaw 
leżą przygotowania słownika kiriwińsko-polskiego i polsko-kiriwińskiego 
„wycedzonego'' z dzieł Bronisława Malinowskiego i z materiałów archiwal
nych pozostawionych przez niego w postaci preparatów (w Londynie).
Nikt z językoznawców zajętych tą problematyką, zapatrzonych głównie w swoje 
obserwaqe i przemyślenia, nie zdobył się na to, aby systematycznie poznawać, 
zarejestrować i opisać wszystkie związane z dziełem Bronisława Malinowskiego 
lingwistyczne osiągnięcia innych. Własne prace rzadko zostawiają uczonym czas 
i miejsce na to, czego dokonuje Szczerbowski wobec Malinowskiego, kiedy wy
ciąga z jego pism wszystko, co dotyczy gramatyki opisowej języka kiriwina, 
a w dodatku konfrontuje ten dorobek z tym, co przed nim robili inni uczeni 
również badający języki obszarów bliskich Kiriwinie Malinowskiego.

Krystyna Pisarkowa

Oryginalna i cenna propozycja, bowiem obszerniejszych materiałów dotyczących 
języków bardzo odległych geograficznie i kulturowo od Europy, ale przede 
wszystkim często skrajnie odmiennych strukturalnie od tego, do czego w ogrom
nej przewadze populacyjnej jesteśmy przyzwyczajeni (tj. do języków „europej
skich") w polskojęzycznej literaturze językoznawczej mamy ilości mikroskopijne. 
Autor dowiódł dogłębnego rozeznania w całokształcie literatury na temat 
języka Kiriwiny; rzetelnie wykorzystał bodaj wszystko, co się w druku poja
wiło, w konstruowaniu proponowanego opisu języka.
Praca stanowi uzupełnienie do Dzieł Bronisława Malinowskiego.
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