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Pa m i ę c i 
moich rodziców 

pracę tę poświęcam

OD AUTORA

Książka ta powstała w związku z podróżą do Afryki, ba 
nawet większa część materiałów, które ona zawiera, to auten
tyczne zapiski robione przeze mnie w terenie lub noto
wane wprost z ust Hotentotów w ich ojczystym języku. 
Musiałem bowiem wpierw opanować ten trudny, dziwaczny język, 
tudzież przebić się przez całą masę problemów, jakie nastręcza 
owa tajemnicza, wciąż jeszcze niezbadana, nieodgadniona, a wiecz
nie kusząca Afryka, zanim mogłem wejść w step Kalahari czy 
pustynię Namib na spotkanie owych prymitywnych Hotentotów 
czy Buszmenów. Owocem tych studiów, trwających blisko 6 lat 
była praca p. t. „Die Schnalze“, — wydana przez Polską Aka
demię Umiejętności w języku niemieckim, a to ze względu 
na panujący u nas brak zainteresowania problemami fonetycz
nymi, — a nagrodą był wyjazd do Afryki sfinansowany przez F. 
K. N. Książka jest tedy pracą terenową, usiłowaniem zaś moim 
było, aby jak najmniej obarczać ją balastem uczoności czy pro
blematyki, a w to miejsce dać jak najwięcej egzotyki, dać tchnie
nie Afryki takiej, jaką widziałem, słyszałem i odczuwałem, sło
wem, takiej, jaką przeżywałem sam.

Byłbym szczęśliwy, gdyby ta praca mogła choć w drobnej 
mierze spełnić te zadania, jakie z nią złączyłem. Pierwszym z nich 
jest nie tylko popularyzacja wiedzy, ale także pomoc w wycho
waniu nowego typu obywatela, obywatela, któremu nie obca jest 
dola, nie obce są problemy ludzi kolorowych, choćby nie wiem 
jak prymitywną była ich psychika i kultura; drugim, to rzucenie 
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kładki porozumienia i nawiązanie nici sympatii dla ludzi biednych, 
których szczęściem czy nieszczęściem było, że dostali się w orbitę 
wpływów cywilizacyjnych i, dodajmy także, eksploatacyjnych 
rasy białej; trzecim zadaniem to dołożenie do skarbca kultury 
ogólnoludzkiej jakiejś choćby drobnej cegiełki, a przez to także 
ugruntowanie poczucia, że zdobycze naukowe to nasza wspólna 
własność, nasze wspólne ogólnoludzkie dobro, w którego zdoby
waniu biorą udział wszystkie narody i wszyscy ludzie bez różnicy 
języka, koloru skóry, czy pochodzenia socjalnego.

A teraz kilka słów podzięki za życzliwość i pomoc, jakiej 
doznałem w czasie pobytu w Afryce i przy zbieraniu materiałów 
do niniejszej pracy. Gorące podziękowanie należy się przezacnym 
rodakom spotkanym w Afryce Płd.-Zach. i Południowej, a więc 
śp. Janowi Ruzieckiemu z Windhoek, Mieczysławowi i Jadwidze 
Wiśniewskim na farmie Gumuxab-Ost oraz pp. Roińskim w Ca
petown.

Z gorącą wdzięcznością wspominam drogich, niezmordowa
nych przyjaciół Buszmenów i Hotentotów, których życzliwemu 
współdziałaniu tyle zawdzięczam. Cieszę się, że będę mógł speł
nić dane wówczas przyrzeczenie i przesłać do świetlicy-klubu 
krajowców w Windhoek pieśni, wydrukowane w niniejsze ks iążce 
aby mogły wchodzić w program ich codziennych zebrań, śpie
wów i tańcówr towarzyskich.



I. KULTURA

Hotentoci wyglądem fizycznym przypominają 
niejednokrotnie Buszmenów. Choć wzrostem wyżsi od tych ostat
nich, jednak na ogół rzadko kiedy sięgają wysokości sąsiadują
cych z nimi plemion bantuskich, np. Herero. Poza tym s t e a t o- 
pygia u kobiet hotentockich jest silniej rozwinięta niż u busz- 
meńskich, niektóre izaś cechy fizyczne, a w większej jeszcze mie
rze kulturalne, zdają się wskazywać na pewne pokrewień
stwo z Chamitami. Przedstawiają oni tedy prawdopodobnie 
produkt zmieszania się Buszmenów z jakąś nieznaną bliżej ga
łęzią innej rasy, może chamickiej.

Odzienie Hotentotów, podobnie jak sposób przyozda
biania ciała prawie nie różni się od odzienia i ozdób Buszme
nów (mowa tu naturalnie o odzieniu z czasów, kiedy kultura bo
leń tocka była jeszcze nietknięta wpływami Europejczyków).

Zasadnicze różnice w kulturze materialnej Hotentotów * i

1 Nazwa Hotentot pochodzi prawdopodobnie od wyrazu holen
derskiego «hot not» (Huttentiit) coś w rodzaju polskiego «ni me ni be»
i odzwierciedla wrażenie pierwszych osadników holenderskich z języka 
hotentockiego (por. greckie P<źp(3apo; dosłownie: bel-bel, ((bełkocący, be- 
błok», w odniesieniu do obcojęzycznych plemion, zwłaszcza Persów). 
Prawdopodobnie do1 Hotentotów, względnie do jakiegoś podobnie jak 
oni mlaskającego' plemienia, odnosi się wzmianka Herodota, IV, 183: 
yXajaaav Se ouSep.t7j aXXr] 7eapop.oĆ7jV veyop.tz.aatv, aXXa rerptyact z ara rcep at wzreptSeę 
tudzież Pliniusza, VII, 2, 24: «sine voce stridoris horrendi®.
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i Buszmenów wynikają przede wszystkim stąd, że podczas gdy 
Buszmen nigdy nie wyszedł poza kulturę myśliwca i zbieracza 
tego, co z pożywienia ofiaruje mu wprost przyroda stepu, to 
głównym zajęciem Hotentota jest pasterstwo, a dopiero obok 
tego także m y ś 1 i w s t w o i zbieractwo (kultura nomadów 
w połączeniu z kulturą łowiecką). W związku z tym pozostaje np. 
inny rodzaj chaty (okrągła chata z łukowato (zagiętych kijów 
wbitych w ziemię, których górne końce są złączone innym kijem 
poprzecznym). Chata tego rodzaju (pontok) daje się łatwo roze
brać i przenosić z miejsca na miejsce, jak tego wymaga koczow
niczy sposób życia plemion pasterskich. Byli bowiem Hotentoci 
przed nadejściem Europejczyków posiadaczami wielkich trzód 
bydła rogatego, owiec i kóz.

W ich ustroju społecznym dają się zauważyć ślady za
równo patriarchatu, jak i matriarchatu. Chłopiec np. 
otrzymuje nazwisko matki z dodaniem sufiksu, oznaczającego 
istoty męskie, dziewczynka zaś nazwisko ojca zi sufiksem dla ro
dzaju żeńskiego. Inny rys, wskazujący na równorzędne niemal 
stanowisko społeczne obu płci zachował się w sposobie używania 
tzw. formy ekskluzywnej liczby podwójnej przez obie płci. Mia
nowicie żona w nieobecności męża, mówiąc o sobie, używa formy 
liczdoy podwójnej, wyłączającej osobę, do której mówi, jednak 
z sufiksem rodzaju męskiego. Mówi ona tedy sikyjim «my obaj 
(mężczyźni) bez ciebie». Mąż zaś w czasie nieobecności żony, mó
wiąc o sobie w pierwszej osobie, a więc chcąc powiedzieć równo
ważnik polskiego «ja», używa formy ekskluzywnej (tj. wyłącza
jącej osobę, do której się zwraca) liczby podwójnej i to z sufiksem, 
oznaczającym istoty niskie, słabe, a więc rodzaju żeńskiego. Mówi 
on tedy sim «my obie (bez ciebie)».

Pod względem politycznym Hotentoci wykazują więk
szą spoistość i lepszą organizację niż Buszmeni. Pozwo
liło im to w długim okresie pokojowego, jak się zdaje, sąsiedztwa 
z Buszmenami, może w obszarach Krainy Wielkich Je
zior, ujarzmić w czasie długich wędrówek na zachód i na po
łudnie jedno z plemion sudańskich Dama, a wędrujących z nimi 
czy raczej przed nimi Buszmenów zepchnąć do niezbyt gościn
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nych obszarów pustyamó-stepówych w Afryce Południowo-Za
chodniej, głównie Kalahari i Namib.

Zdziesiątkowani następnie więcej przez Europejczyków niż 
przez następujących im na pięty Bantu, zubożeli, a równocze
śnie pozbawieni dawnej spoistości szczepowej zatracaj ą obec
nie coraz więcej dawną czystość rasową i kult u rai na.

Gzy to jako wolni posiadacze kilku kóz w rezerwacie, czy 
w służbie u białych wymieraj ą dzisiaj w szybkim tempie, choć 
może nieco wolniej niż Buszmeni, gdyż ci ostatni prawie że zu
pełnie nie są zdolni nagiąć się do nowych warunków życia, po
wstałych wskutek przybycia Europejczyków.

Ich postawę duchową wobec dóbr cywilizacji, przyniesio
nych im przez białych, maluje jaskrawo odpowiedź jednego z nich 
na pytanie odnośne misjonarza O. K. Tempera2. Odpowiedź ta 
brzmi: «Biały może się najeść do syta, on może jeść nawet 3 razy 
dziennie, podczas gdy my niejednokrotnie nawet raz nie mo
żemy».

2 Wypada tu dodać, że wymieniony misjonarz, wraz z siostrami 
Misji kat. w Gabis z niesłychanym zaparciem, z uszczerbkiem nieraz 
dla zaspokojenia własnych potrzeb życiowych, ratuje Hotentotów w Ga
bis od śmierci głodowej. Z uznaniem wypada ocenić również usiłowania 
rządu Unii Południowo-Afryikańskiej w kierunku przeciwdziałania wy
mieraniu Buszmenów i Hotentotów, tym bardziej że rząd ten ma do 
pokonania niesłychane trudności, jakie nastręcza zarówno^ dzika, pu
stynna przyroda kraju (brak deszczu), jak i sprzeczne interesy białych 
i różnych plemion tubylczych.

3 Pewna część rysów kultury hotentockiej jest uwzględniona 
w rozdziale traktującym o pieśniach hotentockich.

4 Por. mitologię hotentocką. Jest to jeden z rysów charakteru 
Hotentota różny od plemion Bantu, natomiast uderzający również 
w charakterystyce Buszmenów.

Aby zilustrować możliwie wiernie sposób życia, urządzenia 
społeczne, zwyczaje i wierzenia starej, ginącej już obecnie kul
tury hotentockiej, podaję w dalszym ciągu szereg odpowiednio do
branych tekstów. W nich, jak sądzę, w autentycznym opisie, 
wziętym wprost z ust tubylców unaocznią się najlepiej zarówno 
niektóre fragmenty3 życia stepowego, jak i pełna fantazji4 psy
chika hotentockiego pasterza-myśliwca.



Stara Hotentotka ze szczepu Bongel Swart.
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Kultura materialna

Rozniecanie ognia. Polowanie5 6. Za dni ludu 
(hotentockiego) Koirana nie mieliśmy wcale żelaza. Aby coś kra
jać, pracowaliśmy kamieniem i drzewem. Zwykle używaliśmy 
drzewa i pewnej cebuli (do zapalania ognia). Cebulę tę ściera
liśmy drobno, a dwoma kamieniami krzesaliśmy i zapalali ogień. 
Springboka łapano przy pomocy wykopanego dołu, a nie strze
lano doń z lulku. Żyrafę ścigano na koniach i zabijano włócznią.

5 C. Meinhof, Der Koranadiałekt des Hottentotischen, Berlin 
1930, str. 65.

6 L. F. Maingard, Studies in Korana History, Customs and Lan
guage, Bantu Studies, Vol. VI. Nr 2, 1932, str. 146.

7 Prawdopodobnie przyjęli jednak później zwyczaj zatruwania 
strzał od Buszmenów.

8 L. F. Maingard, op. cit, str. 145.
9 C. Meinhoif, op. cit., str. 63.

Łuki i strzały8. Buszmeni używali trucizny. Korana 
nie używali7 trucizny. Mali chłopcy bawili się małymi lukami. 
Wojownicy strzelali na wojnie strzałami z dużych łuków. Na po
lowaniu łowiono springboki i wildebeest w doły myśliwskie. Po
tem je zabijano włócznią.

Narzędzia kamienne8. Kobiety wygrzebują bulwy 
przewierconym kamieniem i kijem. One idą rano, wracają po
południu, w porze zimowej, kiedy liście usychają.

Przewiercone kamienie były robione przez mężczyzn dla ko
biet. Nasi przodkowie robili je. My nie robiliśmy kamiennych 
(skrobaczy) noży. Busizmeni robili je.

Zdobywanie kłączy9. Za naszych Korana czasów 
szły kobiety w pole, aby zbierać pożywienie na zimę. Nazwa tego 
pożywienia jest kłącze stepowe. Kopano je kijami, one (kłącza) 
nie są głęboko, ale tuż na wierzchu ziemi. Nazwa tych kijów jest 
ostrokopacz. Zwracano bardzo uwagę, żeby przecie nie były do
tykane przez dzieci. Kiedy kobiety wyruszały w pole, brały ze 
sobą dwu mężczyzn. A ci mężczyźni szli, aby zrobić płot. A kiedy 
go zrobili, idą do domu, zostawiając kobiety. Potem zaczynają 
wtedy kobiety kopać. W oznaczonym dniu muszą one być odwie- 
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zionę wolami. Pięć albo sześć dni zostaiją kobiety w polu. A kiedy 
len dzień nadchodzi, wtedy idzie się tam z dwoma albo z trzema 
wołami i przywozi się (je). A wtedy jest osada zaopatrzona w po
żywienie. To pożywienie trzyma się przez porę zimną. Ono nie 
psuje się aż do najbliższego lata.

Przyrządzanie kłączy10 11. Gotowanie tego pożywie
nia. Na piaszczystej ziemi zapala się duży ogień tak, że cała zie
mia w tym miejscu robi się bardzo gorąca. Potem usuwa się zwę
glone i niedopalone kawałki drzewa. Potem robi się miejsce na 
wysypanie pół worka (kłączy) i wysypuje się. Potem przykrywa 
się to gorącym (piaskiem). Po krótkim czasie wyjmuje się to, 
ochładza i łupi się. To nie jest trudne do obłupienia. I potem jest 
to białe jak biała kukurydza. Potem susizy się to na macie tak, 
że jest suche i twarde. Potem się to znów zesypuje do worków, 
i potem przechowuje, a potem miele się na potrawę (mąkę) i robi 
się z lego papkę. I można to także jeść bez mielenia, na oba spo
soby jest to dobre jedzenie.

10 C. Meinhof, op. cit, str. 64.
11 L. F. Maingard, op. cit., str. 147.
12 L. F. Maingard, op. cit., str. 137.

Przyrządzanie piwa miodowego11. Bierze się 
miód. Tłucze się korzeń Ifnaib. To się gotuje, potem się to prze
ciera. Potem się bienze tę ciekłą masę. Wtedy miesza się to z mio
dem. Potem się wlewa gotującej wody do tego. Potem się to przy
krywa. Potem ono gotuje się samo (fermentuje).

Z urządzeń społecznych
Dorob — Inicjacja chłopców12. Buduje się chatę dla 

chłopców w zagrodzie dla bydła. Zabija się wołu. Tłuszcz zlewa 
się dla nich na miskę. Ta miska jest zrobiona z drzewa wierzbo
wego. Dobrze znani mężczyźni są przeznaczeni do gotowania dla 
nich.

Kiedy oni pija, oni są wzywani, oni odpowiadają. Uderza się 
kamień o kamień przy ich uchu, a oni mówią hn-n. Jeżeli oni są 
daleko, woła się ich, oni słuchają. Wtedy daje się im assagai (nóż 
do rzucania), wraz z kirri (kij do rzucania zakończony gałką).
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Wtedy daje się im pouczenia:
«Nie zapalaj fajki od ognia w stepie.
Jeżeli wśród stada zobaczysz okaleczoną (chorą) owcę, nie 

patrz na jej nogę.
Przyprowadź ją do domu (do osady), aby dorośli mężczyźni 

osady mogli obejrzeć jej nogę.
Jeżeli natrafisz na jaką (obcą) rzecz w stepie, weź ją do 

domu (do osady), żeby właściciel mógł ją odebrać w osadzie.
Nie jedz zająca.
Jeżeli zjesz .zająca, umrzesz tam (tzn. na miejscu)*.
Kiedy on (chłopiec) wychodzi z chaty inicjacji, wybiera się 

jałówkę trzechletnią. On biegnie co sił, aby ją złapać. Jeżeli ją 
złapie, to on jest mężczyzną. Jeżeli nie, to idzie z powrotem znów 
do «prawa».

fhab ab — Inicjacja dziewcząt13. Kiedy przychodzi 
czas, inicjacja dziewczyny, robi się dla niej osobny kąt w mie
szkaniu. Daje się tam matę. Robi się dla niej osobne drzwi. Ona 
siedzi spokojnie. Ona nie ogląda zanadto rzeczy (wszystkiego). 
Ona nie drapie się. Kiedy wychodzi, to wychodzi przez specjalne 
drzwi. Stara kobieta dogląda jej. Kiedy ceremonia się skończyła, 
brat daje owcę. Owcę się zabija, jej gardło przerzyna się nad do
łem. Krew zbiera się do drewnianego naczynia. Gotuje ją stara 
kobieta. Stara kobieta zjada ją (krew) wszystką. Wyciąga się kał 
z wnętrzności. Naciera się ją (dziewczynę) tym kałem. Ściera się 
to tłuszczem. Wtedy naciera się ją czerwoną szminką. Wtedy po
sypuje się ją proszkiem sab (buchu — rodzaj pachnącego pudru). 
Kiedy owca się ugotowała, zjadają ją zdrowe kobiety. Wtedy 
wdziewa się jej (tej dziewczynie) tylny i przedni fartuszek i ka- 
ros (skóra do owinięcia się niby chustą) i koraliki daje się jej 
na szyję. Wtedy stara kobieta dotyka (wraz z nią) każdej rzeczy 
i kamienia do mielenia także i one mielą razem. Wtedy bierze 
się ją do rzeki. Stara kobieta bierze mały kij. Kiedy ona go ma, 
ona bierze trochę gliny, naciera ją (dziewczynę) tą gliną i na
ciera jej całe uda. Umieszcza się ją na brzegu wody, robi się tak,

13 L. F. Maingard, op. cit., str. 146.



Stary Hotentot ze szczepu Bondel Swart.
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aby uklękła. Bi je się w nią (w wodę) tym małym kijem. Opryskuje 
się ją całą. Wtedy ona wraca do osady. Stare kobiety śpiewają 
i klaszczą w ręce i tańczą.

Zwyczaje
Nacinanie i zan urizia n i e Kobieta albo mężczyzna, 

któremu żona umarła, kiedy drugą kobietę pojmuje za żonę, albo 
kobieta poślubia męża, to wtedy robi się nacinanie i zanurzanie 
(do tego nacięcia startych z kamieni porostów, wchodzących zwy
kle w skład buchu14 15 16) przez mężczyznę albo kobietę, która już 
przeszła taką ceremonię. Ona to jedna nacina brodawkę piersiową, 
ażeby przecie nie zmarniała, ponieważ mąż, albo żona umarła. 
Krańce skroni nacina się i wsypuje buchu do tego nacięcia i całą 
odzież i obuwie tych obojga ludzi (owdowiałych, chcących się po
brać) wyrzuca się.

14 Z niewydanych tekstów spisanych ręką Hotentota S. Blouw 
i nadesłanych mi przez Ó. Tempera (Gabis, Południowo-Zachodnia 
Afryka).

15 Rodzaj pachnącego pudru, używanego zwykle przez Hotento- 
tów; robi się go ze sproszkowanych liści i utartych korzeni pewnych 
roślin, zmieszanych razem. Do tego dodaje się jeszcze porosty z ka
mieni i utarte korzenie pewnego grzyba.

16 R. Stopa. Z niewydanych tekstów.
17 Nie wolno wchodzić nikomu, aby nie narazić się na niebezpie

czeństwo' przez zetknięcie się z tymi ludźmi.

Druga wersja opisu powyższej ceremonii18.
Nacinanie i zanurzanie — jak się to mówi — robi się, kiedy 

dwoje ludzi wdowa i wdowiec się ożenili ze sobą, ponieważ jedna 
(żona) mężczyzny schodzi (ze świata). Wtedy wykonuje się cere
monię nacinania i zanurzania przez mężczyznę albo kobietę, która 
już przeszła przez tę ceremonię. W ten sposób najpierw, zaczyna
jąc od mężczyzny robi się dwa nacięcia (na ciele), a potem to 
sarno u kobiety ii kładzie się na nich odzież, aż się zaczną pocić, 
ł mężczyzny potem naciera się kobietę, a kobiety potem naciera 
się mężczyznę. Następnie odrzuca się wszystkie rzeczy, obuwie 
i ubranie, a także buduje się chatę, a potem nie ma żadnego czło
wieka 17. Zabija się także kozę, ale nie przez każdego człowieka 
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jest to mięso jedzone. Tych dwoje ludzi i wykonujący ceremonię 
mężczyzna albo kobieta, ci ludzie jedynie jedzą (to mięso).

Oczyszczanie18. Oczyszczanie jest wykonywane przez 
jednego człowieka, który już przeszedł tę ceremonię. Śliną we 
wszystkich przecie jego (wolnych) chwilach jest smarowany, po
nieważ to jest — jak się to mówi — oddzieleniem się (od cho
roby, od nierządu) i jest smarowany masłem i zawiązuje się mu 
sznur (ze zwyczajnych koralików), albo cienką chustkę. Mięsa 
ani czerwonej materii nie może być w tym domu, ani nie po
winno tam być ciężarnej kobiety. Żeby ten człowiek był zdrów, 
to bierze się jego spodnie odzienie, a ten człowiek, który wyko
nuje ceremonię, daje mu jednak także inne odzienie. A w ostat
nim dniu jest oczyszczony, kiedy skończyło^ się wykonywanie ce
remonii.

18 R. Stopa, op. cit.
10 R. Stopa, op. cit.

Druga wersja opisu powyższej ceremonii19. 
Oczyszczanie jest to, że oddziela się we wszystkich (wolnych) tylko 
chwilach uraz (potykanie się, występek) nierządu (choroby) i jest 
wykonywane w ten sposób przez człowieka, który już przechodził 
nierząd (i stracił go). We wszystkich jego (wolnych) chwilach 
najpierw tego człowieka smaruje się śliną i potem, ponieważ — 
jak się to mówi — (w ten spoisób) oddziela się on (od choroby, 
od nierządu). A w drugim dniu smaruje się go tylko masłem. 
W tym dniu najpierw każdą rzecz, coby była czerwona, wynosi 
się z domu precz, i buduje się chatę, a to dlatego, że kobieta cię
żarna, albo mężczyzna podobny do ciężarnej kobiety, także chora 
kobieta, ci ludzie wszyscy mają zabronione wchodzić do tego 
domu dotąd, aż ten człowiek zostanie oczyszczony, a w dniu oczy
szczenia wszystkie suknie, które były wdziewane w czasie owego 
nierządu (względnie choroby), wszystko się zdejmuje od sukni 
aż do naczyń; miska, łyżka, dzbanek, te rzeczy bierze się precz, 
a właśnie człowiek, który wykonuje ceremonię, on także daje (za
miast tamtych) inne rzeczy. * 10
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Czołganie się popod ziemię20. Dziecko, jeśli jest 
chorowite21 to — tak mówią — matka, gdy jest w ciąży, potyka 
się albo upada i może dziecko (także) byłoby bardzo skłonne do 
upadku, wobec tego stosuje się czołganie popod ziemię. Dwie ko
biety w nocy kopią jamę i rankiem przed wschodem słońca wcho
dzi się (do tej jamy); dwa otwory ma ta jama, (tak) jedna ko
bieta siedzi przy jednym wylocie, druga kobieta siedzi przy dru
gim wylocie. A ona, ta kobieta, która dziecko wsadza do jamy, 
podczas gdy owa kobieta ma (je) odebrać (po przeczołganiu się 
dziecka przez jamę), powinna bić o ziemię tak, aby grudki ziemi 
spadały dziecku na krzyże, a ona, ta odbierająca (dziecko) ko
bieta z dzieckiem powinna biec ku domowi, nie mówiąc (nic) ani 
się odwracając, i powinna pędem wbiec do domu i (swej) matce 
je dać. Tam to zabija się także bydlę, ale nie każdy je (to mięso). 
Ta kobieta (tylko) i (jej) matka i może jeszcze (tylko) jedni ro
dzice dziecka, które czołgało się po ziemią (mogą jeść to mięso).

20 R. Stopa, Teksty hotentockie, Kraków 1936, str. 44.
21 «Chorowite» poprawione zamiast ((skłonne do nierządu)).
22 R. Stopa. Z niewydanych tekstów.
23 Prawdopodobnie mowa o wnętrznościach.

Hotentoci

Druga wersja opisu powyższej ceremonii22. 
Czołganie popod ziemię stosuje się, kiedy dziecko upadło może 
matce, gdy niosła je w karasie na plecach, albo z jakiejś innej 
przyczyny. Kobieta, która już w swoim dzieciństwie przeszła ce
remonię czołgania się popod ziemię, wykonuje ją teraz. Najpierw 
w nocy robi się jamę. Kopią ją dwie kobiety i tam rankiem przed 
wschodem słońca nie mówiąc ani jednego słowa, przychodzą, 
biorą dziecko od matki i, nie mówiąc wcale, przy jamie je biorą 
i jedna siedzi przy jednym wylocie jamy, i tamta podając wsa
dza dziecko do jamy, a owa odbiera (je) i pędzi do domu. Ta po
dająca kobieta, podczas gdy podaje, wali ziemię na krzyże dziecka, 
a ta kobieta, która odebrała dziecko, nie oglądając się wcale, bie
gnie, aż wejdzie do domu, nie mówiąc wcale, aż będzie tam owa 
kobieta. Potem dopiero tylko będzie (mogła) mówić. A potem za
bija się kozę tak, żeby nic, ani troszkę nie odeszło z niej, krew, 
żołądek, wszystkie słodkie23 rzeczy wkłada się do dołu wykopa

2
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nego w domu i kręci się sznur (ze ścięgien) i obwiązuje się je 
(dziecko, tym sznurem). Koniec ogona i kostki ze stawu kolano
wego, wszystko to 'przywiązuje się na tym sznurze owemu dziecku, 
ile tylko dice i ile razy zachorowało. To mięso znowu nie przez 
wszystkich ludzi jest jedzone; przez, ciężarną kobietę i przez chorą 
kobietę, przez nie jest jedzone, a te rzeczy się przechowuje aż 
dziecko urośnie.

Ucinanie końca palca24. Jeżeli ci bardzo umierają 
dzieci, to ty czwartemu dziecku każ uciąć w pierwszym zaraz cza
sie25 koniec palca i (ten ucięty kawałek) przechowuje się. Rodzi
com znowu strzyże się włosy przy czole i obcina się paznokcie 
i to wszystko się zakopuje.

24 R. Stopa. Z niewydanych tekstów.
25 Zaraz po urodzeniu.
26 R. Stopa. Z niewydanych tekstów.
27 L. F. Maingard, op. cit., str. 143.
28 R. Stopa, Teksty hotentockie, str. 42.

Druga wersja opisu powyższej operacji26. 
Ucinanie końca palca jest, jeżeli dziecko twoje kiedyś dawno 
umarło i jesteś człowiekiem, którego dzieci umierają, to ty trze
ciemu, albo czwartemu (każ) uciąć palec. Ucina się tedy czwar
temu dziecku w pierwszym zaraz czasie kawałek małego palca 
i (ten ucięty kawałek) się przechowuje aż dO’ piątego dziecka. 
A kawałek paluszka czwartego dziecka ma być wsadzony do my
siej dziury przez samo dziecko.

Grzebanie zmarłych
Pogrzeb naczelnika27. Jeżeli naczelnika się grzebie, 

to grzebie się go w grobie. Robi się dla niego kamorę. Rozściela 
się gałęzie. Potem rozciąga się matę. Potem ciało zmarłego owija 
się w karos. Potem kładzie się je do grobu. Potem zamyka (przy
krywa) się z góry drugą matą. Potem ziemię się rzuca (na niego).

Z magii
Deszcz28. Jeżeli jest bardzo zachmurzone i jest ciemno 

i jest zimno od morza, to ja utnę trochę włosów iz kozy (lub owcy) 
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poświęconej słońcu, i w ogień wrzucę29; gwizdać byłoby hańbą 
i tak samo dmuchać. Kiedy bardzo błyska się i grzmi, to ty — 
lak się to mówi — mlek i mięs i czerwone rzeczy wszystkie po
winieneś porzucić, a także (wszystko), co się błyszczy30. A jeżeli 
nie ma deszczu, to ty powinieneś zabić ptaka (puszczyka) i po
winieneś (go) zakopać w strumyku, chcąc, aby deszcz padał (tak 
wielki), ażeby on wypłynął31. Innym razem, wziąwszy łożysko 
(poporodowe) kozy, powinieneś iść do strumyka i zanurzyć je 
w wodzie tak, aby w nim płynęła, to także — tak (ludzie) mówią 
wią — bardzo dobrze (wtedy) deszcz pada (tak, że woda w rze
kach) płynie.

29 Uprzejmości p. Jadwigi Bartoszewiczówny, nauczycielki Gi
mnazjum i Liceum w żywcu, zawdzięczam kilka spostrzeżeń z zakresu 
folkloru Żywiecczyzny, które przypominają niektóre rysy magii Hoten- 
totów. Są one zawarte w ((Materiałach do etnografii Żywiecczyzny)). 
Oto one: ((Podczas burzy, aby nie byk) szkód w gospodarstwie, 
należy spalić część «bagniatka» (palmy wiekanocnej) lub też ziół p o- 
święconych we wieńcu na Boże Cialo».

30 «W dzień Bożego Ciała i w Oktawę nie należy błyskać lu
sterkiem, bo lato byłoby burzliwe».

31 «W Leśnej (pow. żywiecki) w celu sprowadzenia de
szczu zasypywano ziemią pchły i wszy. Sposób drugi: zabić 
raka i powiesić na wierzbie, wtedy przyjdzie deszcz i «b y d z i e tak 
l o l o a z e tego raka spluko z tej w iy r b y».

II. JĘZYK

a) Ogólna charakterystyka
Język hotentocki tworzy wraz z językami buszmeńskimi od

rębną grupę wśród języków Afryki. Dla lepszego zrozumienia 
jego właściwości dobrze będzie choć w kilku słowach określić po
łożenie pozostałych grup języków afrykańskich.

Otóż na obszarze Afryki dadzą się wyróżnić następujące 
grupy językowe: północną część (mniej więcej z Saharą włącznie) 
zajmują języki chamito-semickie. Dalej na południe od nich w pa
sie nieco na północ od równika idą języki sudańskie, których 
wschodni odłam bywa obecnie wydzielany w osobną grupę języ

2*
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ków nilotyckich. Wreszcie na południu spotykamy stosunkowo 
najbardziej izwartą grupę języków Bantu, wśród której znajduje 
się kilka wysp grupy hotentocko-buszmeńskiej; największa wyspa 
na terenie Afryki południowo-zachodniej, mniejsze znajdują się 
w Angoli, tudzież kolo Lake Eyassi i Lake Nyassa.

To byłoby rozczłonkowanie elementu w mniejszym lub więk
szym stopniu autochtonicznego w przestrzeni. W czasie — nawar
stwienia językowe postępowały prawdopodobnie w ten sposób, że 
na podłożu języków pigmeo-buszmeńskich pojawił się element 
murzyński, który zróżnicował się następnie w języki sudańskie 
(łącznie z grupą nilotycką) i języki Bantu. Najmłodszą falą by
łaby fala chamito-semicka.

Podając tedy charakterystykę językową warstwy przypu
szczalnie najstarszej, obecnie najmniej liczebnej, wypada stwier
dzić, że:

grupa hotentocko-buszmeńska32 wykazuje pewne pokre
wieństwo typu językowego (prawdopodobnie również pokrewień
stwo w sensie genealogicznym) z grupą sudańską, zwłaszcza z jej 
zachodnim odłamem. Zasadnicze cechy grupy hotentocko-busz
meńskiej są następujące:

32 Wypadałoby ją może raczej zwać buszmeńsko-hotentocką, gdyż 
w odłamie buszmeńskim wykazuje ona element czystszy, podczas gdy 
w odłamie hotentockim dadzą się wykryć, zwłaszcza w późniejszych 
fazach rozwoju, wpływy języków chamickich.

1) mlaski,
2) ton semantyczny,
3) monosylabizm,
4) analityczna budowa zdania; rolę fleksji odgrywa szyk 

wyrazów i ich kombinacje. ‘ ,

1) Mlaski — są to dźwięki o charakterze spółgłoskowym, 
o tyle jednak odmienne od naszych spółgłosek, że ich artykulacja 
jest niezależną od oddechu, a zatem i od tonacji (głosu), natomiast 
wytwarzane są ruchem ssącym warg czy jętzyka (zasadniczo po
jawiają się one w nagłosie), np.



Buszmen w chwili wymawiania mlasku wargowego.
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mlask wargowy — b.33 0/zó34 « drzewo »;

33 b. = buszmeńskie.
34 Ze względów technicznych zastosowano w pracy niniejszej 

transkrypcję uproszczoną; jest ona CO' do mlasków i tonów zgodna z tra
dycyjną, zrozumiałą dla afrykanistów transkrypcją Kroenleina; inaczej 
Doke i Beach.

33 Retroflex, D. Westermann and I. C. Ward Practical Phonetics...
36 Nama; dalsze przykłady z grupy hotentocko-buszmeńskiej, o ile

nie jest zaznaczone inaczej, dotycząc również Nama.

» wargowo-zębowy — b. Qjxaib «kudu (antylopa)»;
» wsteczny    — b. fUgu «woda»;3536*
» zębowy — b. fgam «slońcę, dzień, gorący, spragniony »;

N .  jga: «chronić się przed deszczem»;38
» lateralny czyli boczny — Ifga: «nosić na sizyi»;
» alweolarny czyli dziąsłowy — =1= gd: «wetknąć, zasa

dzić, zawiesić»;
» cerebralny — !ga:-b «sługa».

Wypada doidać, że każdy mlask ma dwa zwarcia równocze
sne. Powyżej zilustrowałem tylko sposoby rozluźnienia zwarcia 
przedniego; tylne zwarcie, mniej więcej odpowiadające naszej 
spółgłosce g, było tu wszędzie jednakowe.

Ponieważ jednak sposób rozluźnienia zwarcia tyl
nego (welarnego) może być różny, wobec tego możliwe są nastę
pujące postacie nagłosu mlaskowego, np. lateralnego:

4. nosowy — N. //nd «tamten»;
5. dźwięczny — Ifga «iść na wojnę»;
6. bezdźwięczny —

a) ze zwarciem krtaniowym, względnie spółgłoską ejek- 
tywną — //’d «myć» (b. Ifkyjd «myć»); lub

b) z welamą afrykatą — ///r/d-///r/d «pouczać»; wreszcie
7. przydecłiowy — //hd «rąbać, bić».
8. Drugą cechą dominującą w grupie hotentocko-buszmeń- 

skiej jest ton semantyczny, tj. intonacja rozróżniająca dwa wy
razy (sylaby) o całkowicie indentycznym składzie fonetycznym — 
jedynie na podstawie różnych tonów, będących stałą cechą tychże 
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wyrazów (sylab). Tak np. gdy ktoś u nas wypowie wyraz ząb 
izolowany czy w kontekście zdaniowym z różnym tonem, to bę
dzie dla znaczenia tego wyrazu obojętne — za każdym razem ten 
zespół dźwiękowy będzie nam oznaczał ten sam określony przed
miot o pewnej sumie cech niezmiennych.

Natomiast dla Hotentota jest nie tylko ważnym, czy ja po
wiem [gub «coś gotującego się® czy Ifgub — (różne mlaski); //'ub 
«kora drzewna» czy Hgub (różny sposób rozluźnienia zwarcia tyl
nego), ale również ważną jest intonacja tego wyrazu, gdyż Hgub 
z intonacją wysoką rosnącą będzie (znaczyło «springbok», z into
nacją średnią (najczęściej spadającą) Hgub będzie to właśnie 
«ząb», podczas gdy z intonacją niską (najczęściej rosnącą) Hgub 
znaczy «ojciec».

9. Trzecia cecha to monosylabizm.
Większość wyrazów jest jednoizgłoskówa. Mimo to zasób wy

razów nie jest znów tak ubogi, jakby się wydawało na pierwszy 
rzut oka. Kombinacje mlasków w nagłosie dają następujące mo
żliwości: 4 mlaski X 5 rozwarć welamych = 20, 20 X 10 (5 czy
stych + 5 nosowych) samogłosek = 200, 200 X 3 tony = 600; do 
tego nagłos spółgłoskowy, np. da: «deptać» i samogłoskowy, np. dis 
«matka» (w sumie jakich 30% ogółu wyrazów), podwyższa zna
cznie ten zapas, jak również możliwości różniczkowania znaczenia 
za pomocą różnych sufiksów d kombinacji słów, np. !hu:b «zie- 
mia», dib «twarz», !hu:b-dib «świat»; fam «kończyć się, przestawać, 
być szczęśliwym®, z sufiksem -o (jam-o) znaczy «bez końca, wie
czny®; fan-ma «dymić — stać = obozować®; u: «brać» + ha «trwać 
pozostawać® daje u:-ha «mieć», d:-hd: «brać + przyjść® — «przy- 
nieść®. Zresztą monosylabizmu nie można tu brać w sensie abso
lutnym. Istnieje bowiem szereg słów, choć procent ich nie jest 
zbyt wysoki, które składają się z dwu, rzadko także więcej sylab, 
gdzie mimo sumiennej analizy nie można dotrzeć do składowych 
części; ponieważ jednak trzon języka jest jednozgłoskowy, wobec 
tego można przypuszczać, że wyrazy dwu- lub więcej zgłoskowe 
są zrostami jednozgłoskowych. Tak np. wyraz Ifnatigóseb «do tego 
stopnia on® da się rozłożyć na ffna «ten», ti «sposób, tak®, gó: «wi
dzieć® ---- se przyrostek tworzący przysłówki, wreszcie — b wska
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zuje na klasę istot względnie rzeczy dużych, smukłych, silnych. 
Istnieje bowiem podział rzeczowników (ale tylko w hotentockim 
odłamie grupy) na 3 klasy:

a) istoty i rzeczy smukłe, wy bitne charakteryzuje się przy
rostkiem -b(i), 1. mu. -gu,

b) niskie, słabe — przyrostkiem -s(i), 1. mn. -ti, wreszcie 
c) pospolite, zwyczajne — przyrostkiem -i, 1. mn. -n.
4) Wypada jeszcze dodać, że w buszmeńskim, gdzie nie ma 

klas, czasownik formą swą zewnętrzną nie różni się niczym od 
rzeczownika, tak że w gruncie rzeczy nie ma tam kategorii grama
tycznych, np. b. ky’ai «twarz» albo «mieć», jnd: «głowa (oczy)» lub 
«widzieć», a zatem budowę zdania możnaby nazwać analityczną.

Istnieje natomiast jeszcze jedna ciekawa cecha gramatyczna, 
dotycząca używania zaimka 1. os. 1. mn., względnie liczby po
dwójnej, mianowicie ma on dwie formy, jedną włączającą (inch), 
drugą wyłączającą (excl.) osobę, do której się mówi, a więc np. 
w Nama mówi się sada «my wraz z tobą», natomiast sida «my bez 
ciebie»; sakyum «my dwaj mężczyźni», tj. «ja i ty»; sam «my 
dwie kobiety», natomiast sikyum (z sufiksem istot smukłych, sil
nych, a więc rodzaju męskiego) «my obaj bez ciebie»; mówi tak 
np. żona w czasie nieobecności męża, obejmując przez to męża 

i. siebie; sim zaś mówi mąż w czasie nieobecności żony, co znaczy 
«my obie bez ciebie» (z sufiksem właściwym dla istot niskich, 
słabych, a więc rodzaju żeńskiego).

Jak zaś wygląda budowa zdania w języku hotentockim, po
zwolę sobie zilustrować na przykładzie jednego zdania, którego 
strukturze tonalnej poświęciłem nieco więcej uwagi. Jest to wy
jątek ewangelii św. Jana wypowiedziany przez Hotentota, ucznia 
Augustineum w Okahandja, imieniem Nikodemus Hendrik. W tłu
maczeniu swobodnym brzmi on: «Tak Bóg umiłował świat, że ze
słał Syna Swego Jednoirodzonego, aby wszyscy, którzy weń uwie
rzą, nie zginęli, ale posiedli żywot wieczny». W tłumaczeniu do
słownym: «Ten, sposób-widząc, patrz, Bóg-tu, ziemi-twarz-tu, 
ukochał (właściwie kochać lub jakiś aoryst), to-on, patrz, jedynie 
urodzonego, syna-tu, dał, w niego wierzą ci wszyscy, ginąć-umie- 
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rac, nie-aby, lecz-oni, będą, końca-bez, życie-tu, wziąć-pozostać- 
aby»:

/ jna^-ti-gó-se-b gye Elób-a !hub-aib-a 
Ten-sposób-widz-ąc-on, patrz, Bóg-tu, ziemi twarz-tu 
gge nam, o-b gye Ifeib di jgiii-se
ukochał, to-on, patrz, on robi jedyn-ie

!nai ha \gddb-a gye ma, Ifeib
urodzić się pozostać syn-tu dał, on

Ind rd Aąjóm-n hod-n gd-(n)Hó
w (w niego) wierzący wszyscy ginąć-umierać 
tite se, yave-n ni jam-ó uib-a
nie-aby, lecz-oni będą końca-bez żywot-tu

u-ha se 
wziąć-pozostać-aby.

b) Akcent muzykalny w mowie i pieśni

OBJAŚNIENIA WSTĘPNE
1) N. = Nikodem Hendrik (syn naczelnika jednego z szczepów 

hotentockich), lat 20, wychowanek Augustineum (internat dla 
kandydatów na nauczycieli w szkołach hotentockich tudzież na 
pomocników misjonarzy w ich pracy duszpasterskiej). W za
mian za naukę języka hótentockiego udzielałem mu lekcji gry 
na skrzypcach; prócz tego otrzymywał on pewne wynagrodze
nie za swoją pracę w roli osoby eksperymentowanej przeze 
mnie dla badań intonacji hotentockiej.

2) P. = Piotr Frederik, lat 22, również wychowanek tego samego 
Augustineum w miejscowości Okahandja; kierownikiem jego 
był wybitny znawca języków tubylczych (hotentockich: Nama 
i Dama tudzież bantuskich: Herero i Ovambo') misjonarz dr 
Vedder. Piotr był równie muzykalny (cecha bardzo częsta 
Ui Hotentotów, por. muzyczne właściwości ich języka) jak Ni
kodem i grał na fisharmonii.

37 Zgłoska nie opatrzona znakiem tonu powtarza ton poprzedzają
cej. Również nie oznacza się tonu niskiego w zgłosce zaczynającej 
zdanie.
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3) Znak + oznacza podniesienie tonu mniej więcej o ćwierć, np. 
1+ oznacza ton wyższy o 1/4 tonu od d.

4) Znak — wskazuje na obniżenie tonu oznaczonego daną nutą 
mniej więcej o ćwierć tonu, np. I— oznacza ton niższy o 1/4 
tonu od d.

5) Wężyk skierowany ku górze oznacza, że glos nie poizostaje na 
tonie wskazanym nutą, lecz wznosi się przy końcu wymawia
nia odnośnej zgłoski o 1 lub 2 tony, tworząc coś jakby dwu- 
głoskę intonacyjną (por. w muzyce glissandó).

6) Wężyk skierowany ku dołowi oznacza glissandó intonacyjne 
o 1 lub 2 tony w dół skali muzycznej.

7) Wypada dodać, że wszystkie przykłady na intonację są tu po
dane dla wygody czytelnika w tonacji klucza wiolinowego, tj. 
o oktawę wyżej niż były mówione; zresztą notowane były one 
przy pomocy skrzypiec.

8) Według słownika J. G. Kroenlein, Wortschatz der Khoi-Khoin 
(Namaqua-Hottentotten), Berlin 1889 — oznacza ton wysoki, 
' średni, ' niski.

9) Użyte w tekście znaki graficzne należy rozumieć następująco:

0 — mlask wargowy
/ — » zębowy
II — » boczny (lateralny)
4= —- » dziąsłowy <

! — » podniebienny (palatalny, zwany także cere-
bralnym)

’ — mocne zwarcie krtaniowe (coup de glotte, glottal stop) 
ó — oznacza o wymawiane w odrębnej zgłosce (hetero- 

sylabiczne — por. znak dierezy w językach klasycz
nych)

X — spółgłoska szczelinowa miękko-podniebienna (welarna) 
k/ — spółgł. zwarto- » » »
k/ — » » » » » ejektywna,

tj. wymawiana z równoczesnym zwarciem krtanio
wym i ruchem krtani ku górze.
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Wszelki proces, zachodzący wewnątrz czy zewnątrz organi
zmu ludzkiego, przejawia się jako stopniowe różniczkowa
nie się i wydzielanie elementów wraz z równoczesnym całko
waniem (czy centralizacją) i krępowaniem ich niezależności. Jest 
to po prostu stare przeciwstawienie mikrokosmu i makrokosmu, 
jaźni i świata zewnętrznego. Zresztą dane jest ono już w samych 
warunkach ludzkiego poznania, jak to wynika z rozważań prof. 
Rozwadowskiego w rozprawie pt. « Zasadniczy węzeł istnienia 
a biegunowość poznania».

Widoczne to również w rozwoju tworów ludzkich, będących 
nieodłączną funkcją życia ludzkiego, jak np. taniec, poezja, mu
zyka. Sztuki te, stanowiące pierwotnie organiczną całość, z biegiem 
czasu rozdzielają się i każda z nich kroczy własnymi drogami roz
woju; równocześnie jednak nie zapominają one o sobie nawza
jem, wykazując raz mniej, raz więcej dążności do częściowego 
przynajmniej zespolenia się, względnie do skoordynowania swych 
zdobyczy z wynikami siostrzanych dziedzin. Wyraz takiego ze
spolenia mamy np. w trój jedynej chorei greckiej (zespół ruchu, 
słowa i tonu), tendencji podobnej możnaby się dopatrzeć w mu
zyce operowej, zwłaszcza u Wagnera, w filmie mówionym, 
w wydawnictwach brzmiących książek, np. «Schrei der Steppe» 
Hecka itd.

Podobne zespolenie jest również właściwe, jak się zdaje, pod
stawom mowy ludzkiej. Ruch, słowo i ton stanowią tu tak nie
rozłączną całość, że niekiedy trudno nam określić, zwłaszcza 
w tworach pierwotnych, czy mamy do czynienia ze śpiewem i tań
cem, czy z mową towarzyszącą zwyczajnym ruchom czynnościo
wym; (stąd tak częsty w pieśni i muzyce afrykańskiej styl par- 
lando). Dzieje się to tym łatwiej, że mowa ludów pierwotnych 
jest sarna w sobie czymś w rodzaju śpiewu, a taniec nie jest ze
społem ustalonych co do rodzaju, porządku i ilości ruchów mniej 
lub więcej banalnych, lecz są to ruchy czynnościowe czy magiczne 
(np. tropienie zwierza, walka z nieprzyjaciółmi itp. — możnaby 
do pewnego stopnia widzieć analogię w naszym tańcu rytmicz
nym).
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Czy takie podejście do zagadnienia związku między mową 
a pieśnią w językach z tonem semantycznym ma swoje upraw
nienie w materiale faktycznym, spróbuję wykazać na przykładzie 
pieśni i mowy Hotentotów.

W tym celu powołuję się na rozdział IV38. Tam to bowiem 
starałem się w szeregu obrazków z życia Hotentotów odtworzyć 
naturalne warunki powstawania pieśni z elementarnych przeżyć 
krajowców.

38 W tym rozdziale podano tylko tekst jednej pieśni wraz z jej od
powiednikiem mówionym, a to celem nieprzerywania toku rozumo
wania; zob. poniżej nuty: Pieśń o ((Wielkiej słabości)) w mowie.

Obrazki te ilustrują decydującą rolę rytmu w pieśni; po pro
stu, gdy w chwili narodzin wypowiedzi pojawia się wzruszenie, 
które wyzwala się w ruchach czynnościowych czy tanecznych, 
obecność tego rytmu stanowi o tym, że wypowiedź będzie trakto
wana jako pieśń; stąd swoista dynamika melodii, refren itp. Oczy
wiście zespół wyrazów i treść musi być tego rodzaju, aby rytm ten 
narzucał się wypowiadającemu niby spontanicznie.

Rytmikę (i melodię) pośrednią między rytmem pieśni, a mo
wy mogą ilustrować podane poniżej przykłady czytania zespoło
wego. Materiały z tego zakresu zebrałem podczas częstego odwie
dzania szkoły hoitentockiej w Okahandja (Pd.-Zach. Afryka).

Dzieci zagłębiają się tu w tajniki abecadła. Czytają chórem. 
Zgodnie, harmonijnie, zda się według jakiejś umówionej czy nau
czonej melodii, co oczywiście jest tylko złudzeniem wynikłym 
z nastawień nabytych w szkole europejskiej. Melodia jest tu bo
wiem związana ściśle ze strukturą języka, który odróżnia wyrazy 
nie tylko na podstawie odmiennego zespołu dźwiękowego, ale ró
wnież na podstawie intonacji, niskiej, średniej, wysokiej, a ró
wnocześnie wznoszącej się, równej czy spadającej (p. wyżej uwagi 
o języku).

W zdaniu intonacja poszczególnych wyrazów izolowanych 
ulega pewnym nieznacznym modyfikacjom:

1) a) zależnie od pozycji na początku lub na końcu, względ
nie wewnątrz grupy syntaktycznej (konstrukcji),
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b) zależnie od intonacji poprzedniego czy następnego wy
razu.

2) Poza tym istnieją odchylenia intonacji, które by można 
nazwać osobistymi (podobnie jak u nas istnieją osobiste odchy
lenia w wymowie poszczególnych dźwięków czy izespołów dźwię
kowych); oczywiście muszą się one mieścić w ramach pewnych 
granic, aby nie stanowiły trudności we wzajemnym rozumieniu 
się poszczególnych członków społeczności językowej.

3) Wreszcie zachodzą odchylenia u tej samej jednostki, sto
jące w związku z falowaniem sfery uczuciowej, wynikłe z różno
rodnych afektów wypowiadającego; można by je nazwać wzrusze
niowymi. Te ostatnie dokonują na ogół pewnych przesunięć cało
kształtu melodii zdaniowej (powodując obniżenie czy podwyższe
nie skali głosowej dla całej wypowiedzi, względnie zmieniając 
interwał muzyczny sąsiednich sylab w pewnym określonym, ale 
mniej więcej stałym stosunku dla wszystkich sylab wypowiedzi).

Otóż dzieci czytają chórem z intonacją, którą by można okre
ślić jako pośrednią między intonacją mowy a pieśni. Interwały 
są na ogół większe, niż w mowie, głos utrzymuje się przez całe 
trwanie sylaby na określonej wysokości (choć, niekiedy zwłasz
cza wygłosowe sylaby na końcu konstrukcji czy zdania posiadają 
intonację spadającą niezgodną z intonacją izolowanych wyrazów), 
wyrazy czy zdania są wypowiadane w rytmie, jakkolwiek rytm ten 
nie podlega ujednostajniającemu wpływowi nóg czy rąk (jak to 
ma miejsce np. przy klaskaniu, tak częstym u krajowców zwła
szcza przy melodiach tanecznych); pozostaje on bowiem jednakim 
tylko w ramach odnośnych wyrazów czy konstrukcji.

Z jedną z dziewczynek, wyróżniającą się bardzo miłym, me
lodyjnym sposobem mówienia, spisałem kilka początkowych 
urywków elementarza hotentockiego. Widoczne z tych urywków, 
jak w czytaniu grupowym świadomość skrępowania zespołowego 
stwarza swoistą rytmikę, niejako pośrednią między rytmem pie-

39 Pierwsze lekcje elementarza, o których tu mowa, zostały tak 
skonstruowane przez dra Veddera, że zawierają jedynie wyrazy bez- 
mlaskowe, oczywiście celem uniknięcia nadmiernych trudności w przy
swajaniu sobie przez dzieci znajomości alfabetu.
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śni a rytmem mowy; nie ma tu silnego jak w pieśni momentu 
wzruszeniowego, który znajduje swój wyraz w:

1) naginaniu melodii słowa mówionego do rytmu symetrycz
nego,

2) w dynamice tej melodii (refren, powtarzanie motywu) i
3) w samym rytmie miarowym.
Natomiast przy czytaniu zespołowym wewnątrz motywu 

(konstrukcji) występuje członowanie w postaci równomiernego 
rozdziału siły artykulacyjnej i wydechu na poszczególne sylaby, 
które w ten sposób nabierają niektórych cech sylab śpiewanych; 
zob. poniżej nuty: Lekcje (I—V). A teraz przejdźmy do mowy.

I. Lekcja.

skakaj - że, ^eż - źę *eżze - coś, b/e - -ze
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lii. Lekcja

IV Lekcja

ga ran ge, 
ży ko - rai,

get

ga rLL 
zro- bia,

an go ro ga ra 
niech pięć (ta) ko - ra



s a sa. da da.

i-das ge nesa. 
ada ida-sa ge re. 

ida-se, ida-se, go re. 
uri re. da-ei re. gei a.
Kartka z elementarza dla dzieci hotentockich.
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V. Lekcja.

i - das ge ne - sa, a - da i - da - sa ge re, z - da -
3 - das jest tu - taj, nu - że J - da - sa za - bacz, J - da -

tiesssgfteiSfeeifc 
se, • / - da - se go-re, u - ri re, da - ai rej gai a 
so, J - da - so po -patrz, przekrocz-że, dep - taj - ze, du - iy,

że zgmotta 3 - das go ? tak J - das zdep - ta - ta go, chodź

my zo - ba - czgć, do- praw -dy J - das za - bi - ta, posz-ta,zasz-ta.

Przykłady zdania mówionego ilustruiją:
1) swoiste cechy melodii mowy, przede wszystkim więc cią

głość jej ruchu w obrębie sylab,
2) jej rytm asymetryczny, a więc nierówne fale rytmiczne, 

z których każde wzniesienie i opadanie odpowiada początkowi 
Hotentoci 3 
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i końcowi konstrukcji; jak jednak nawet ten asymetryczny rytm 
bliski jest rytmowi pieśni, tego dowodem nie tylko fakt, że kon
strukcja wyznacza -na ogół granice motywowi (czy frazie), ale rów
nież ten fakt, że w muzyce ludów pierwotnych niejednokrotnie 
rytm jest niezupełnie symetryczny, np. po motywie liczonym na 
7/8, następuje bezpośrednio motyw na 5/8, po nim znów na 6/8 itd.

Różnice w traktowaniu tego samego tekstu w pieśni i w mo
wie wynikają z różnego sposobu kształtowania samego tworzywa 
językowego. Tworzywem tym tak dla pieśni jak i dla mowy jest 
głos uformowany w pewne stałe elementy dźwięków. Dźwięki te, 
o ustalonych cechach nie tylko pod względem artykulacji, ale rów
nież względnej wartości tonalnej, wchodzą w skład wyrazów, po
siadających w psychice społeczności językowej ustalone znaczenie. 
Tworzywo dźwiękowe o określonych wartościach znaczeniowych 
jest tedy wspólne i pieśni i mowie. Gdy jednak w mowie podlega 
ono kształtowaniu subiektywnemu jedynie o tyle, że w melodii 
wypowiedzi nasuniętej na stały schemat tonalny poszczególnych 
wyrazów odzwierciedla stosunek wypowiadającego do tre
ści wypowiedzi, podczas gdy rytm zostaje dany (niby z góry wy
znaczony) przez treść (tj. zespół wyrazów) — to w pieśni do me
lodii wypowiedzi dołącza się jako zasadniczy czynnik kształtu
jący rytm, i to rytm mający tendencję do symetrii (w od
różnieniu do rytmu mowy pozbawionego' w zasadzie tej tenden
cji). Można by się tedy wyrazić, że zasadnicza różnica między pie
śnią a mową w językach z tonem semantycznym polega głównie 
na rytmie. Zob. poniżej nuty.

A] Jntonacia wyrazów jednozgtoskowych
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Wczoraj-ten patrz mój ojciec-ten-tij jeden ostry zab‘J springbok^rotii-ten-fu, skończyć pakazać-mi.

Wczoraj mqj ojciec pokazać mi jeden osrry ^zqS^ springbok a (gataritybpyi

!am - fa gje go !am lam - te tsu - rib !ka
Spoić - ja pafrz skończyć zielony perta - te sznu - rek z

P / gJ .i^---gJ-wc—i|jj? t?J
Nanizatem zie/one perty (szklane) na sznurek

3
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ex) d) Nieznaczna zmiana treści i szyku wyrazów powyższego zdania

jjji
Ti - ta gje go lam - sa sats - a lam - ba tsu - rib / ka 

Moja - gtowa, patrz, zobacz, perta-ta-tu ty - tu związać-dla sznu-rek z

Ja oto już pertę (tel dla ciebie zwiazatem sznurkiem.

p) Dalsza zmiana treści i szyku wyrazów tegoż zdanto

.. .ftJ f.. flJ
Ti - ta gje lam - ba tsi lam - s - a tsu - rib I ka

Moja - gtowa, patrz, (koniec) zw/azai-dla ty perta - mata - tu sznu - rek z.

Ja zwipzatem ci pertę sznurkiem.

Bi Jntonacja wyrazów dwuzgtoskowych
a! Oo/edyńcze wyrazy

dava ■ ofrrazaż, zaurrbtżć •. dćim - otrok, Wu
!ga - Tndty, troz rrmaku
tgavii - drasnąć zzztzrzyt. t^Zp~zdzzaTd, ziMagaż).....

N.

P.

N.

P
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urasni&-re zcsrato-uno, pacrz, jeano koz - scrza-ca, iz). arzewie przr
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C) Odchylenia od normalnej (opowiadanie) intonacji wyrazowej 
tudzież melodii zdaniowej-pod wpływem wzruszeń

. a.) Opowiadanie a) Zdanie: On uderzył mię w nogę ftnóu' tins sPhfia')

. .. -.-j-.-.~=—
• # noub gje go łi (n) tai - sa.

/3) Gniew

N. £—-------------_l----------- •• J--- - . ......-H----- 1—
A ) 1 ..................-* ■ 1 —5*................ |- ------ —-■—-

t nou-b gje ti(n) tai - sa
Uderzył -on, pałrz, koniec, moja. nogę

N.

P
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/V

c) Uderzyteś tu zwierze w nogę (/guru-6cz/uste/rzt’)

Sots gje ne. fgu - oj - oo ^a/s a/ yo -r-uuu
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d) Ten koń kopie (ha: b hem’; kna: ‘tupac’; ne: rtz/n'i

Pozostaje jeszcze zbadać, jak wygląda wzajemny stosunek 
pieśni do mowy. W tym celu podaj ę zestawienie melodii pieśni 
śpiewanej i mówionej, nadmieniając, że w notowaniu tego zesta
wienia postępuję droigą o tyle inną niż Hornbostel, że ten zesta
wił (w African Negro Music) tekst pieśni śpiewany z mówionym 
przez tego samego krajowca (w tym wypadku Eiue), natomiast 
u mnie pieśń śpiewała inna osoba (Tina), a wypowiadała inna 
(Nikodem), która nie znała melodii, jakkolwiek z układu wyra
zów, z powtórzenia się schematu rytmicznego, a nawet z powtó
rzenia się składu wyrazowego, wreszcie z treści mogła i prawdo
podobnie odczuła, że jest to kształt właściwy pieśni.

Pieśń o u Wielkiej słabości0 u/ mowie

t) / K%u ta ra pul - gje a - na - te - re \ 
ż) Drżeć gtowa oto rzecz - patrz odziać • mię przecie (że)

J2... Tetrzę z/tp ziżaJżpg zkDzz^-żz -mżę

2) Gtowa - ona powierzchnia wypalić
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Ciekawa rzecz, że i tu naturalne członowanie mowy przez 
falowanie siły arty kułacyjnej czy wydechu, a w większym jesizcze 
stopniu przez wznoszenie się i opaadnie fali intonacyjnej wyzna
cza granice całościom rytmicznym (motywom), a nawet częściowo 
wyznacza stosunek wzajemny elementów czy kierunek rozwoju 
wewnątrz motywu. Mot y w w pieśni schodzi się tedy z k o n- 
strukcją (grupą syntaktyczną) w mowie:

1) Obydwie odznaczają się spadkiem intonacji przy końcu, 
a intonacją wysoką, względnie wznoszącą się na początku.

2) Melodia, o ile chodzi o pierwszy jej motyw, poizostaje 
w ścisłej zależności od intonacji, dalsze jej części stanowią rów
nież albo wierne odtwarzanie stosunków intonacyjnych, albo kom
promis z intonacją mowy; jeżeli melodia niekiedy zmienia zasad
niczo intonację wyrazów, to tylko w refrenie, kiedy sens został 
dostatecznie uchwycony przez słuchacza; może to być jednak tylko 
zmiana we względnej wysokości, a nie zmiana w ruchu tonu do 
góry czy na dół.

3) Melodia i rytm kształtujące pewną treść są jednak (czę
ściowo przynajmniej) skrępowane nie tylko formalnie taż treścią 
tj. zewnętrznymi jej symbolami (wyrazami), ale również jej war
tością wewnętrzną, tj. stosunkiem jaźni śpiewającego do tej treści 
(wypowiadającym się we wzruszeniu, którego falowanie wytwa
rza potrzebę rytmicznego kształtowania tejże treści); jest tedy 
również i rytm przynajmniej w pewnej mierze wyznaczony przez 
treść.

Pieśń, jakkolwiek na ogół nie jest całkiem wiernym odbi
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ciem (z wyjątkiem pierwszego motywu) stosunków intonacyjnych 
mowy, może jednak dać cenne wskazówki, mianowicie:

1) dotyczące intonacji wyrazów
a) jedno zgłoskowych pod względem ruchu w dół czy ku gó

rze, np. gai «duźy», (dau) daó «palić»; okazuje się mianowicie, że 
wyrazy te niejednokrotnie posiadają w pieśni wymowę starszą, 
dwusylabową (sylaba — jedno uderzenie, klaśnięcie) albo jedno- 
sylabową o dwu tonach, przypadających na jedno uderzenie;

b) dwuzgłoskowych pod tymże względem, jako też pod 
względem interwału, np. and «odziać» tercja, por. daó «palić» 
tercja;

2) pierwotnej intonacji partykuł i sufiksów, do której mo
żna dotrzeć tylko przy pomocy analizy tonalnej mowy, i to z tru
dem; np. ti «mój» wykazuje stale intonację równą lub wyższą 
od następującej sylaby, przeciwnie re «że» stale niższą od poprze
dzającej sylaby;

3) pozycja akcentu muzycznego wskazuje często na pozycję 
przycisku w mowie, np. go'mareb «krowiarz», 'Igame «żenić się», 
'taras «kobieta», gir/m aygn/a «a weź-że ty — przecież daj» 
(= «weź, ale i daj»).

Na końcu dodaję, że spoostrzeżenia moje schodzą się na ogół 
ze spostrzeżeniami Hornbpstl’a w African Negro Music; prof. Beach 
opowiadał mi, że jeden z jego słuchaczy doszedł do podobnych 
wniosków co do zależności melodii pieśni od intonacji wyrazowej 
w języku Kafir (Amaflhosa). Nieco inaczej wypowiada się Herzog, 
prawdopodobnie opierając się na materiale z języka Jabo, ale po
nieważ nie znam jego materiału i metody, przeto niemożliwe by
łoby mi ocenić, skąd pochodzą różnice we wnioskach, znanych mi 
jedynie z krótkich uwag w czasopiśmie Africa (Melody on Primi
tive Speech).

III. BAJKI

Dzięki uprzejmości O. Karola Tempera, który dowiedziawszy 
się, że szukam w obwodzie Warmbad Hotentota (wśród szczepu 
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Bondel Swart), nadającego się do badań językowych40, zapro
ponował mi swego katechistę, niejakiego Samuela Blouw, mogłem 
w czasie dwukrotnego pobytu na stacji misyjnej w Gabis korzy
stać z jego bądź co bądź nieprzeciętnej inteligencji i pewnego zro
zumienia dla spraw językowych. Wprawdzie był on właśnie 
w tym czasie chory wskutek naderwania krzyża przy pracy 
w czasie jakiejś roboty budowlanej i leżał w pontoku41, mogąc je
dynie z trudem siedzieć, ale, posiadając pewną wrodzoną inte
ligencję42, rozwiniętą przez wykształcenie na misji pod kierun
kiem O. Królikowskiego43, znakomicie, jak na Hotentota, orien
tował się w sprawach, dotyczących jego ojczystego języka. Toteż 
praca z nim stanowi jedno z najmilszych wspomnień z obcowania 
z krajowcami Afryki Południowo-Zachodniej. Bo znów wypada 

40 Jak trudno między krajowcami w Afryce o> ludzi, nadających 
się do' badań językowych, o tym przekonałem się kilkakrotnie, a już 
najdobitniej w Heirachabis, gdzie nie udało mi się znaleźć, mimo' życzli
wej pomocy O. Edera, kierownika Stacji Misyjnej, ani jednego Hoten- 
tota, z którym można by opracować szereg kwestyj z zakresu intonacji. 
Po prostu trudno' było w tym przecudnym, cichym zakątku ziemi zna
leźć człowieka, którego akcent intonacyjny byłby względnie czysty, mo
żliwie wolny od wpływu innych języków południowo-zachodniiej Afryki, 
a wymowa byłaby przy tym dostatecznie swobodna i wyraźna. A gdy 
się wreszcie znalazł taki w osobie starego' Abrahama, to> okazało się, 
że nie rozumie on, mimo1 wysiłków podjętych przeze mnie i przez jego 
córkę, nauczycielkę szkoły misyjnej, czego się od niego żąda. Zapytany 
np. o intonację poszczególnych wyrazów czy zdań, poczytywał sobie 
za punkt honoru powtórzyć możliwie jak najwierniej moją celowo bez
barwną, niemelodyjną wymowę.

41 Rodzaj szałasy krajowców Południowo-Zachodniej Afryki, skle
conego z gliny, blachy (zwłaszcza z puszek od benzyny) lub gałęzi.

42 Pochodzi on z rodziny, która piastowała naczelnictwo na pe
wną grupą Hotentotów.

43 Podobno1 O. Królikowski, którego Samuel był ulubionym mini- 
strantern miał zamiar kształcić gO' na księdza, czemu przeszkodził 
prawdopodobnie zły stan zdrowia O. Królikowskiego, a następnie 
śmierć. W każdym razie Samuel z podobnym rozrzewnieniem wspo
mina księdza Polaka, jak w Heirachabis, najstarszej katolickiej Stacji 
Misyjnej w dzisiejszej diecezji Keetmanshoop, wspominają O. Malinow
skiego.



44

tu dodać, że w Samuelu można było poza inteligencją również 
wyczuć w słabym zresztą i niemal chorowitym ciele, piękny, szla
chetny charakter, jakąś dziwną, zamkniętą w sobie, cichą dobroć.

Ten to Samuel na moją prośbę, a za .namową O. Tempera, 
napisał kilka bajek hotentockich, które O. Temper wnet po moim 
powrocie przysłał mi do Europy. Stanowią one tym cenniejszy 
materiał, że pisane ręką Hotentota, zbliżają nas, bardziej niż jaki
kolwiek tekst z ust Hotentota zapisany przez Europejczyka, do po
znania systemu fonologicznego języka hotentockiego. Wprawdzie 
tu i ówdzie dają się zauważyć wpływy tradycyjnej pisowni, stoso
wanej w literaturze religijnej i podręcznikach szkolnych, jednak 
na ogół można uważać rozróżnienia Samuela za istotne dla po
czucia językowego Hotentotów. Ze względu na wagę tych rozróż
nień, czy też ich brak w odniesieniu do pisowni tradycyjnej 
względnie do pisowni fonetycznej, w której kryterium istotności 
lub nieistotności pewnych cech wymawianiowych zależy od ucha 
i nawyków z rodzimego języka Europejczyka, podałem w tek
stach hotentockich » w jednej bajce obok tekstu zapisanego fone
tycznie z pewnymi ustępstwami na rzecz pisowni tradycyjnej, 
także tekst w postaci napisanej przez Samuela. Niestety szczu
płość miejsca nie pozwoliła na przytoczenie tu tego bądź co bądź 
interesującego zestawienia obydwu transkrypcji. Ciekawych od
syłam do wymienionej pracy, wydanej przez PAU jak nr 26 Prac 
Komisji Orientalistycznej. Poniżej podaję treść tej bajki w tłu
maczeniu możliwie jak najwierniejszym, choć mimo to dalekim 
od swoistego piękna oryginału. Nawiasy zawierają uzupełnienia 
niezbędne dla nas, a zbyteczne dla Hotentota.

O lwie i szakalu *
Lew — tak się to niby mówi — starał się o względy pewnej 

kobiety i ona przyjmowała (go) zwykle napitkiem i szakal sły
szał o tym, że ona przyjmuje (go) zwykle napitkiem. Wtedy sza
kal (dosł. «cie go szakala» albo « widzicie go, już jest tu») po
szedł do owej kobiety i powiedział: «dokądże nareszcie będziesz 
tak głupia, żeby przyjmować napitkiem mojego wołu, na którym 
jeżdżę»? Wtedy kobieta bardzo się zawstydziła i rozgniewała, 
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i owego dnia był u niej lew, to ona wygnała go precz i powie
działa «ty, niedołęgo, po męsku myślisz postępować (pojąć mnie 
za żonę) a ja po kobiecemu odpowiadam ci stale (wzajemnością 
odpowiadam na twoje zaloty) i napitkiem przyjmuję cię stale, 
ciebie, wołu, ujeżdżonego przez szakala». Tak tedy lew bardzo się 
rozgniewał i odszedł precz i szukał szakala i jednego dnia napadł 
go, gdy leżał w domu. Wtedy on, (patrzcie-no szakala!), szakal — 
(gdy) niie ma już żadnego sposobu wymknięcia się —1 wsadził do 
ust jajo. A lew przyszedł i (zawołał) «wychodź, ty kłamliwe by
dlę, odkąd to ja jestem twoim wołem do ujeżdżania?».

44 Niby zwymiotował; jest to «kawał» szakala, mający udowodnić
chorobę.

«Mój dziadku, kto też to rozsiewa podobne brednie (lary 
fary)? Czy nie widzi On (lew), będąc moim dziadkiem, jak bar
dzo ja bez przerwy (ani dnia nie opuszczając) jestem chory?» tak 
rzekł i on szakal, wypluł jajo44 *, a on, lew, uwierzył.

«Ach, to ta kobieta, do której chodziłem w zaloty, tak powie
działa mi i odpaliła mię».

«O, niestety, jak tu zrobić, żebym ja poszedł do owej ko
biety, kiedy przecież jestem ciągle tak chory».

«Wstań, to ja cię wezmę na plecy wobec tego (gdy sprawa 
tak stoi)».

«Ojej, mój dziadku) (szakal udaje, że inaczej zrozumiał pro
pozycję lwa, aby móc go zasugerować własnym planem), żebym 
ja poszedł i słuchał (co ona mówi), jakże ja mogę to obiecać (tak 
mówić) mojemu dziadkowi, taką rzecz? ale, mój dziadku, jak 
widzisz, jestem chorym człowiekiem, dlatego (widzisz, jak się 
sprawa ma) pozwól mi wziąć siodło do jazdy na wole i wędzidło 
także założyć ci. U, u (płacze), a spieszże się!» Tak powiedziaw
szy, szakal pojechał i oni obaj poszli do owej kobiety i ku do
mostwom owych (ludzi) w ten sposób, że szakal ciągle jechał 
(na lwie).

I oni obaj — wieczór już był i ludzie siedzieli przed do
mem — zjawili się (ludziom i sami ich spostrzegli). Tak ten on — 
szakal tu, a lew tu — zwrócił się (do lwa), mówiąc «mój dziadku, 
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postój najpierw przy tym płocie, abym ja poszedł się zapytać 
(czy cię przyjmą — szakal występuje tu w roli swata, zamiast 
w roli obwinionego), a potem ja cię zawołam®. Tak też on, sza
kal, przyszedł i powiedział do kobiety «widziałaś?» i uwierzy
łaś?®, a ona, kobieta «uwierzyłam» tak powiedziała, a on, szakal, 
wyjrzał przez tylne drzwi (czy nie ma tam lwa) i u ciekł precz, 
a oni, ludzie: «wole, ujeżdżony przez szakala, bywaj!® tak do lwa 
mówili, a on bardzo się rozzłościł i popędził, aby zabić szakala 
i po długim czasie złapał go, jak spał, leżąc w jaskini (ze skałą 
zwisającą u góry). Tak on, szakal, bardzo się zląkł i (zawołał):. 
«poczekaj najpierw, bo skała na nas obu spadnie, podpieraj, pod
pieraj, abym ja poszedł po drąg (do podparcia), abyśmy najpierw 
obaj postawili podpórkę®; to on, szakal, najpierw przyszedł z ma
łym patyczkiem, podczas gdy lew ciągle stał, podpierając skałę, 
i próbował zrobić (tj. podeprzeć tym patyczkiem) i poszedł przy
nieść duży drąg i na owej drodze ulotnił się (i poszedł precz). Po 
długich okresach czasu on, szakal, tam poszedł, gdy tymczasem 
lew umarł i wysechł, tak on, szakał, (zawołał) «ach, wielki wół 
był przecie z ciebie i pstro miałeś w głowie (żółto w dzióbie); co 
za głupie, słabe stworzenie! to też co (jak) ty tu (na to) jeszcze 
powiesz?® i poszedł sobie dalej (swoją drogą).

O psie i sziakalu

Pies — tak się to niby mówi — zalecał się do jednej kobiety 
i napitek dostał (przypuszczalnie jako oznakę wzajemnej miło
ści). Wtedy do szakala poszedł i polecił mu, aby (w roli swata) 
poprosił o tę kobietę u rodziców. Wiadomo — szakal jeden tylko 
ma mądrą gębę. Ale pies rzekł do szakala: «mój człeku, ty jeden 
wiesz, co mi tak naprawdę smakuje, dlatego ludziom powiedz, 
aby nie rzucali kości45 i nie zwodzili mię (udając, że rzucają), 46 

46 Podobny motyw (psia natura zawsze się odezwie, gdy tylko 
nastręczy się po temu okazja) da się odnaleźć w «Dziejopisie żywiec
kim)) (wydał i wstępem poprzedził dr Stanisław Szczotka, Łom I do 
roku 1704. Żywiec 1937 r.), sir. 72 — wyjaśnienie dawnego herbu Ko
morowskich:
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lecz kiedy się tak całkiem zapomni o rzucaniu, to ty weź i posadź 
(powinieneś złapać i posadzić) mię, abym nie biegał tam i z po- 
wrotem». Tak tedy szakal poszedł do starych ludzi (rodziców na
rzeczonej) i powiedział «to przecie nie-ludzie są, dla których wy 
mi (jako swatowi) naprawdę chcecie dać waszą córkę, ale przecież 
nie poło przyszedłem, abyście mi ją dali», a ludzie na to «ty zaś 
co jesteś» tak powiedział jeden, a szakal (na to) «tego wieczora 
zobaczycie» tak powiedział. I oni obaj, pies i szakal, obaj razem — 
noc była — przyszli, aby zapytać (rodziców) o (zgodę na) mał
żeństwo. No i szakal zabrał się (do tego) i już zacząwszy się py
tać, przecież po małej chwilce, w trakcie pytania tak się odezwał 
do ludzi «teraz to wy zobaczycie» tak powiedział i wyszedł do da
lej położonego domu (przy którym tymczasem czekał nań pies) 
i do tamtych ludzi (oczywiście w tajemnicy przed psem) powie
dział «po niedługiej chwilce, rzućcie tę kość, kiedy ja wejdę do 
tamtego (w chwili, gdy szakal mówi do mieszkańców owego domu, 
przy którym, czy może za którym stoi pies, dom rodziców narze- 

...((czasza złota w czerwonym polu, a w niej psia głowa, a w heł
mie trzy rzeki białe:

...Węgrowie jeszcze przed przyjściem Hunnów do Panoniej (gdyż 
przedtem Węgry Panonią się zwały), aż gdy Hunni z Awarem, wodzem 
ich Panonią osiedli, będąc z Scytiej grubi poganie, od nich Hungarią 
nazwano, a Węgrami, gdyż ta kraina węgrowata, jakoby karpętna (pa
górkowaty, nierówny) i górzysta zostaje. Mieli króla obierać i nie mo
gąc się zgodzić postanowili między sobą, kto najpierwej wnijdzie w on 
gmach, albo izbę, kędy siedzieli, ten królem miał być. Oczekując króla, 
drzwi szeroko otworzyli, w tym pies wszedł, oni nie chcąc umowy pso- 
wać, spodziewając się, aby to już był król, od Boga im naznaczony, po
częli mu się kłaniać jako panu. W tym czasie przyszedł, że wszyscy 
jeść mieli; nie chcieli jeść, ażby pana pierwej nakarmili. Przykryto stół, 
psisko pilnowało jeść, którego posadzili na przedniem miejscu, a w tym 
przyniesiono potrawy. Krajczy przystąpił, krajać dawał jako królowi 
jeść, obrawszy mięso z kości, rzucił kość do złotej wanienki, albo cza
sze. Pies skoczył za kością, a w tym krajczy dobywszy szable, ciął go 
w kark, aż mu głowa do czasze złotej wpadła, mówiąc: ((Jeśli chceszli 
być królem, przestań psich obyczajów)).

A Węgrowie do szabel skoczą, a on w tym dopatrzy konia, uciekl 
przez trzy rzeki albo wręby, które mu po tym dano na tę pamiątkę 
ten herb)).
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ozonej jest dla niego tamtym, tj. odległym domem) domu». I sza
kal znowu przyszedł i pytał o małżeństwo. Wtedy mieszkańcy 
owego domu (za którym pies był ukryty) rzucili kość, tak tedy 
on, widzicie go, pies — już jest tu — wyskoczył (w chwili, gdy) 
ktoś rzucał tę (gdyż rzuca ją jeden z mieszkańców domu w po
bliżu psa) kość w stronę domu (rodziców narzeczonej). A on, 
patrzcie, pies, znowu wychodzi (gdyż kość obudziła w nim psią 
naturę), a wtedy ludzie «szakal jest jedynym, dla którego nasza 
córka jest odpowiednią partią» tak do psa mówili, to on wtedy, 
pies, chciał zabić szakala i od owego dnia (właściwie nocy) obaj 
pies i szakal, obydwaj są wrogami.

O księżycu i zającu

Jednego dnia — taka to jest bajka — księżyc, spotkawszy 
zająca, rzekł «ty jeden jedyny ze wszystkich istot żyjących jesteś 
chyży, dlatego chodź (tu do mnie), abym cię posłał; idź, abyś za
szedł i ludziom powiedział, aby oni podobnie, jak ja umieram 
i znów żyję, tak samo umierali i (znów) żyli». Tak tedy zając 
poszedł i do ludzi powiedział «(jak) ja umieram i wytrzeszczam 
oczy (na sposób wołu), tak samo wy musicie umierać i wytrze
szczać oczy». Wtedy księżyc zapytał zająca, jak poszedł i powie
dział ludziom. To zając chciał się uniewinnić i «dokładnie to ja 
nie zrozumiałem i dlatego „ja umieram i wytrzeszczam oczy, tak 
samo wy umierajcie i wytrzeszczajcie oczy” tak powiedziałem». 
Wtedy księżyc bardzo się rozgniewał i uderzył laską (kirri) za
jąca w nos (tak, że nos się rozłupał), od tego dnia zając ma roz
łupany nos.

O psich zwyczajach40

48 Por. Materiały do etnografii Żywiecczyzny: Bajka o kocie, który 
zgubił list i pies zagniewany mań z tego powodu zapędza go na drzewo 
(aitiologia kocich zwyczajów).

U psów zrobiono wielkie posiedzenie i napisano list do na
czelnika. I jednemu psu kazano iść z nim. O, ale naczelnik mie
szkał sobie na drugim brzegu wody, tak tedy pies poszedł nad 48 
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wodę i namyślał się, jak on ma zrobić z tym listem. Tedy on 
chwycił go pyskiem i przeniósł go na drugą stronę. Wtedy naczel
nik odpisał, odpowiadając na to pisanie, i pies, jako że był bar
dzo zmęczony pływaniem, owinął list w ogon, a wtedy woda wy
płukała list spod jego ogona, gdy on o tym nic nie wiedział. A on 
do owych psów przyszedł, a wtedy zażądano od niego listu (z od
powiedzią naczelnika). Tedy on «tuitaj go wsadziłem pod ogon» 
tak powiedział, ale mu nie wierzono. Tego listu do dzisiejszego 
dnia szukają psy jedne u drugich, kiedy się zejdą razem, nawet 
dwa psy, gdy się spotkają, to najpierw jeden tyłkiem wysunie się 
naprzód, a drugi zwróci się (ku niemu).

Okurzeiigle

Jednego dnia — tak się to niby opowiada — kura, jak zwy
kle, szyła suknie. Wtedy przyszły tam kurczęta z innego podwó
rza i, jak to jest ich zwyczajem, bawiły się, a potem zaczęły się 
bić. Wtedy matka rzuciła wszystko i suknie i igłę i pobiegła ku 
dzieciom i przyszła tam, aby (walczących) rozdzielić. I stamtąd 
ona z powrotem przyszła, a tu, patrz, igły nigdzie nie ma. Tej 
igły szukają kury do dzisiejszego' dnia.

O koniu i pawianie
Koń powiedział — tak się to niby opowiada — jednego dnia 

do pawiana «ty, synu żywicą się żywiącej (matki)», a pawian 
(na to) «ty, synu kwaśnym mlekiem się żywiącej» tak powiedział, 
to oni obaj wtedy walczyli. Wtedy koń, sadzając, przycisnął pa
wiana do gorącej ławy skalnej, a pawian ugryzł konia we wszyst
kie cztery nogi. Od tego dnia pawian ma przypalone pośladki, 
a koń ma sęki na wszystkich nogach.

O słońcu i szakalu

Jednego dnia — tak się to> działo i (ludzie) tak opowiadają — 
szakal znalazł słońce na ziemi i powiedział «ach, kto to taki jest, 
co porzuca tak piękne dziewczę, chodź, to cię wezmę na plecy». 
Tedy ono, słońce, pozwoliło się nieść na plecach, ale tu, patrzcie 
Hotentoci 4 
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no, szakal się palił (od słońca), to (on) «zejdź wprzód, to ci przy
gotuję (oskrobię z brudu) myszy (do jedzenia) », ale słońce sie
działo. Tedy on, «izejdź, bo (jak nie, to) cię zaraz zrzucę» tak po
wiedział, ale ono siedziało. Tedy on, szakal bardzo się palił i do 
wody wskoczył, to woda się zagotowała, a on wyskoczył i wśliz
gnął się pod korzeń drzewa, tak ono, słońce zeszło. Od tego dnia 
szakal, tak to (ludzie) opowiadają,, ma przypalony grzbiet.

O pawianie i szakalu

Jednego dnia — tak się to niby mówi — szakala złapali lu
dzie; (wiele) on nabroił, to też przywiązano gO' do drzewa. Tak 
tedy pawian tam przyszedł i zapytał go o przyczynę, dlaczego go 
(tak) przywiązano. Tedy on szakal «nie pytaj mię, bo bardzo 
jestem zasmucony. (Oto) dają mi w moc córkę naczelnika, a ja 
nie chcę, dlatego to przywiązali mię». Tak on, szakal powiedział, 
a pawian na to «ach, ty głupcze, chodź, to ja cię uwolnię, a ty 
mię przywiążesz, ażebym ja dostał tę córkę». I on, pawian uwol
nił szakala i kazał się przywiązać szakalowi. Tedy on, pawian, 
(nieświadomie) pragnąc (własnej) śmierci, został przywiązany za 
biodra (dosł. na przyrodzeniu). Od tego dnia biodra pawiana są — 
tak się to opowiada — wąskie (słabe).

IV. PIEŚNI
(na tle opisu życia stepowego)

Podczas mojego pobytu w Afryce południowo-zachodniej 
oprócz studiów językowych zbierałem także, o ile tylko okazja się 
nadarzyła, pieśni krajowców47, starając się przy tym możliwie 
wiernie zapisać nie tylko słowa pieśni, ale i ich melodię. W tym 
kierunku znakomite usługi oddawały mi skrzypce, pozwalając mi 

47 Głównie Hotentotów i Dama; plemię to od wieków, jak się zdaje, 
dzieli losy, kulturę i język z Hotentotami, choć różni się typem fizycz
nym, zbliżonym dO' typu murzynów sudańskich. W użyciu jest również 
nazwa Damara.
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nie tylko kontrolować siebie samego, ale również, co ma w kwe
stii wierności zapisywanych melodii decydujące znaczenie, odwo
ływać się do kontroli osoby śpiewającej i poprawiać ewentualnie 
źle zasłyszane tony poty, aż melodia zagrana na skrzypcach za
dowoliła w całej pełni moich śpiewaków.

Nie trzeba wyjaśniać, że poezja względnie pieśni jakie
goś ludu mogą dostarczyć znakomitych wskazówek, dotyczących 
nie tylko jego psychiki, ale także zewnętrznych warunków jego 
życia, wskazówek, które ilustrując dobitnie jego kulturę duchową, 
odzwierciedlają równocześnie pewne rysy jego kultury mate
rialnej.

Oczywiście ta ostatnia znajduje swoje odbicie przede wszyst
kim w treści, w przedmiotach, które, pobudzając fantazję, stały 
się źródłem wzruszenia twórczego, wyzwalającego się w pieśni, 
tańcu czy bajce. Że w twórczości tej odbija się stara, że się tak 
wyrażę, rasowa kultura hotentocka, to w tym nic dziwnego. Świat 
zmysłów i świat fantazji przenikają się bowiem w duszy człowieka 
pierwotnego, o- ile pozostaje on na łonie właściwej mu kultury, 
czy raczej stapiają się wzajemnie tak silnie, że nie sposób odna
leźć granicę, gdzie jeden świat się kończy, a zaczyna drugi.

Natomiast ustaje zwykle działalność fantazji i twórczość poe
tycka wówczas, kiedy dusza pierwotna •znajdzie się w świecie 
o odmiennym obliczu kulturowym, wśród zjawisk jej niezrozu
miałych, wśród rzeczy, które nie są wytworem jej rodzimej kul
tury. Odbijają się one obco na jej tle, mieszając i plącząc jej 
obraz nieskazitelny, czysty i bezpośrednio zrozumiały. Dziwnym 
tedy mógłby się wydawać fakt, że Hotentot, znalazłszy się po 
przybyciu Europejczyków w obliczu warunków zgoła nie sprzy
jających twórczości poetyckiej, nie przestał śpiewać. Otóż dla 
ludu pierwotnego z tak bogatą fantazją, jaką mają Hotentoci, nie 
ma milczenia, kiedy w ich otoczeniu pojawiają się rzeczy, nijak 
nie mogące się włączyć harmonijnie w świat dotychczasowych 
przeżyć, w świat rzeczy i zjawisk, które ustalone wiekową trady
cją w obrzędach i ceremoniach szczepowych stały się funkcją ży
ciową jednostki, a więzią społeczną gromady. Wszakże śpiew, ta
niec i bajanie przy ognisku wieczornym wypływa u ludu tego 

4* 
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z wrodzonych cech plemiennych i zdaje się dla życia jego być 
równie niezbędnym jak powietrze i słońce.

Lud taki musi śpiewać, choć — może nieświadomie — spo
gląda w przepaść, przed nim rozwartą, w zagładę rodzimej formy 
życia, rodzimej kultury. Wynika to bowiem z jego wewnętrznego 
instynktownego niemal pędu, aby choć na chwilę oddalić się od 
świata zewnętrznego z całą tegoż surowością i okrucieństwem, od 
niepowodzeń i borykań się z rzeczywistym światem przyrody, 
a przenieść się48 w świat inny, fantastyczny, piękniejszy ząpewne 
i szczęśliwszy od rzeczywistego. W tym pędzie objawia się 
wszakże wola życia plemienia, jego tęsknota iza radością, prężącą 
siły żywotne, można by powiedzieć, jego tęsknota za ideałem. 
Wszak bez tych tęsknot tak plemię jak i jednostka staje się wię
źniem świata zewnętrznego, niezdolnym do przetwarzania rzeczy
wistości według własnych pożądań, cieniem i marą tylko, w któ
rej ledwie życie się plącze.

48 Zresztą, jak wyżej powiedziano’, granice świata zewnętrznego 
i świata fantazji są tu niezwykle płynne, tak że przenoszenie się z jed
nego świata w drugi jest wielkim nadużyciem ((przenośni® wyrażeń 
języka i zjawisk psychiki europejskiej na psychikę pierwotną.

49 I tu stwierdzić wypada, że ci właściwie już śpiewać samorzut
nie i tworzyć poezję przestali.

50 Chyba, że sumienie ludzkości XX w. jest nieco czulsze od su
mienia żołnierzy i kupców, którzy za wódkę i koraliki wykupili od 
Tasmańczyków wszystko, nawet chęć do życia.

«Jaki ród liści, taki i ród mężów, 
Wiatr liście strąca na ziemię, lecz drzewa 
Znów się zielenią, gdy wiosna nastanie. 
Tak i ród mężów, gdy jeden kwitnie, 

to drugi marnieje...®.
(Homer, Iliada VI, 146—149).

Niestety tak skonało niegdyś na oczach świata, w którym 
jeszcze nie zrodziło się poczucie jakiegoś współczucia i solidarności 
ogólnoludzkiej, plemię Tasmańczyków, tak kona dziś i wymiera 
powoli słowiańskie plemię Łużyczan, tak dogorywa na pustynnych 
stepach Namib i Kalahari plemię Buszmenów49. Taki też los, nie 
inny, zdaje się być pisany Hotentotom50.
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Na jednej farmie51 w Południowo-Zachodniej Afryce pozna
łem pewnego krajowca, lat może 15, który dziwnym trafem nie
mal codziennie miał coś do manipulowania przy kole wiatraka. 
Zawsze jednak, ilekroć wdrapał się już na koło, mimo że każdy 
ruch nieuważny czy stąpnięcie niezręczne groziło mu upadkiem, 
przecież w tej chwili rozlegał się z wysoka jego melancholijny, 
tęskny śpiew. Prawdopodobnie bawiła go ta niezwykła sytuacja, 
choć równie dobrze przypuszczać można, że zawieszony między 
niebem a ziemią zapominał się w pieśni, tj. że pieśń jego w tej 
chwili była ucieczką od rzeczywistości, a może wyrazem owej tę
sknoty za czymś nieznanym, nieuświadomionym, ale przecież 
piękniejszym od szarego losu pastucha, tym przykrzejszego, że 
w życiu jego bywały okresy, kiedy nachodziła go jakaś choroba 
i wówczas mówiono na niego «malkop»52, niby że jest niespełna 
rozumu.

51 Na farmie W. Vers-felda, zwanej Tigerpoort.
52 W języku Afrikaans — jest to właściwie dialekt języka holen

derskiego,. używany przez Burów Afryki Pd.-Zach. — malkop znaczy 
«czapka blazeńska».

53 Por. tezy Wilsona.

Pieśń tego chłopca przy kole wiatraka do dziś dźwięczy mi 
w uchu, a obraz jego zda się symbolizować los Hotentotów. Być 
może, że i z duszy tego nieszczęśliwego plemienia jeszcze nie ule
ciała tęsknota i wiara, że podobnie jak step zamarły w żarach pie
kącego słońca z nadejściem deszczów wnet się zazielenia i co rok 
nowym pokrywa się kwieciem, tak i ich przecie plemię jeszcze się 
kiedyś podźwignie z omdlenia i życie zakwitnie w nim nowe.

Człowiek naturalnym instynktem powodowany ucieka od rze
czy przykrych, ale też właśnie w pojęciu wyżej wspomnianego dą
żenia tza ideałem mieści się chyba również usuwanie wszelkich 
rzeczy bolesnych i przykrych, niby kamieni i cierni, o które rani 
sobie stopy ludzkość w pochodzie do wolności i szczęścia. Wiek 
XVIII, wiek oświecenia wysunął wołanie o prawo do wolności 
jednostki, w XX wieku w oparach krwi wielkiej wojny zrodziło 
się wołanie o prawo narodów do życia53. Przecież jeśli z dumą 
wskazujemy jako na dorobek kultury XX w., na szereg instytu
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cji humanitarnych nawet dla zwierząt, np. Związek Ochrony 
Zwierząt, szpitale i rezerwaty zwierzęce, jeśli staramy się nie 
dopuścić do wymarcia żubrów czy bobrów, to chyba słusznym jest 
wezwanie, skierowane do wszystkich, którzy dążą do tego, aby 
w miarę postępu kultury malała suma cierpienia na ziemi, wo
łanie o ratunek — dla ginącego plemienia Buszmenów i Hoten- 
totów.

Nie moją jest rzeczą wynajdywać drogi tego ratunku. Dla 
mnie, przygodnego obserwatora, przedstawia się to jako problem 
w szeregu innych problemów, jakie w ogóle nastręcza Afryka, 
a Afryka Pd.-Zach. w szczególności.

Ponieważ zaś niżej nakreślony obraz życia stepowców i wy
suwający się zeń problem może zyskać na wyrazistości przez na
świetlenie go problemami pozostałych ras, zamieszkujących Afrykę 
południowo-zachodnią, przeto nie od rzeczy będzie rzucić tu w pe
wnej łączności kilka bezpośrednich wrażeń z tamtejszej przyrody 
i ludzi, w których to wrażeniach problemy te wyrastają, wprost 
narzucają się same każdemu nieuprzedzonemu obserwatorowi.

Więc przede wszystkim te bezkresne przestrzenie stepu, da
jące mocne, a tak drogie człowiekowi poczucie swobody, noce 
w zaroślach na stepie, już to rozśpiewaane głosami wszelakiej 
żywizny wśród drzew i krzewów, bujnie porastających łożyska 
rzek, w których niekiedy i lata całe ani kropla wody nie płynie, 
to znów noce milczące, ciche, przerywane jedynie wyciem sza
kali wśród stepu. Takie przeżycia żłobią w duszy ludzkiej wraże
nia niezwykle głębokie, niezapomniane... Na tle tej przyrody czło
wiek w zgodnej, cichej z nią zmowie, niejako w przymierzu, czło
wiek pierwotny o psychice dziecka, o rękach delikatnych, nie 
umiejących pracować, o goleniach smukłych jak u antylopy, da
wniej wolny, śmiały łowca, dziś lękliwy, przez wszystkich ścigany, 
przez wszystkich zarówno czarnych, jak białych nienawidzony pa
rias, niby małpolud czy wychudła zjawa śmierci na stepie — to 
Buszmen pozbawiony obecnie dziczyzny, a polujący więcej na owce 
farmera niż na antylopy, nędzarz z piętnem śmierci na czole — 
z głodu na stepie lub z tęsknoty za wolnością w więzieniu — to 
tragedia człowieka niezdolnego do przystosowania się do innych 
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warunków życia niż łowiectwo i zbieranie jagód, korzeni i bulw, 
dziko rosnących na stepie, a z drugiej strony problem utrzyma
nia przy życiu ludzi, stojących w rażącej sprzeczności do obowią
zujących ustaw.

Obok niego drugi skazaniec z dziecięcą pogodą w sercu, 
z niefrasobliwym uśmiechem w przyjaznych, choć dziko błyska
jących oczach, idący ku wymarciu — to Hotentot, pasterz uro
dzony, dawny właściciel trzód, pastwisk i źródeł, obecnie wegetu
jący w służbie u białych lub w rezerwatach «na wolności» — to 
podobny problem ekonomiczny sam w sobie, którego nie rozwiąże 
europejski farmer, mający zresztą do rozwiązania swój własny 
problem życiowy, nieraz naprawdę równie trudny jak problem 
utrzymania się przy życiu Hotentotów. (Taką ocenę sytuacji Ho- 
tentotów i Buszmenów opieram na własnych obserwacjach po
czynionych w Połudn.-Zach. Afryce w r. 1935, ale również na in
formacjach misjonarza dra Veddera w Okahandja oraz O. Tem
pera w Gabis).

A dalej czarni, czy to jako słudzy (bambusy) u białych, 
czy jako samodzielni właściciele trzód i kawałków ziemi, obsie
wanych kukurydzą, jedni leniwi, drudzy pracowici i oszczędni, 
inni lekkomyślni i niesolidni, niekiedy z nałogiem pijaństwa, ale 
wszystkich prawie łączą dwa wspólne rysy: są brudni i są miło
sierni do tego stopnia, że ostatnim kęsem chleba względnie «miU- 
papw» (papka z mąki kukurydzianej), ostatnią koszulą dzielą się 
z drugimi jak z braćmi; wreszcie biali, niekiedy tylko dobrzy, 
widzący człowieka nawet w Buszmenie, częściej opętani nienawi
ścią do czarnych, inni pochłonięci walką z dziką, nieokiełznaną 
przyrodą stepu, z brakiem deszczu, z szarańczą, z zarazą niszczącą 
bydło, postępujący z czarnymi twardo, bez ogródek, lecz stanow
czo. Zagadnień tych nie rozwiązała dotychczas cywilizacja rasy 
białej.

A wśród tych antagonizmów białych i czarnych lub brunat
nych, czy wreszcie bastardów — którzy też stanowią problem sam 
dla siebie zarówno dla ustawodawstwa jak i dla gospodarstwa 
Unii Południowej Afryki — czy też wśród krajowców zostawio
nych samym sobie w rezerwatach, zaznacza się dobroczynna 
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działalność misji tak katolickich, jak i protestanckich. Stwierdzić 
jednak należy, że praca tych organizacji nie została dotychczas 
skoordynowana.

Rozwiązanie problemu utrzymania przy życiu Buszmenów 
i Hotentotów — z którym wiąże się szereg innych, np. problem roz
budzenia zamierającej twórczości duchowej Buszmenów i Hoten
totów, stworzenie warunków sprzyjających ich rozwojowi biolo
gicznemu i kulturalnemu, podawanie im kultury w formach 
przystępnych dla ich umysłowości, w dawkach nie przerastających 
pojemności ich umysłu, po prostu rozbudzenie w nich chęci do 
życia w miejsce obecnej apatii54 — w łączności z rozwiązaniem 
problemów życiowych innych ras, przedstawia się jako, zadanie 
trudne, ale wdzięczne i naprawdę «ludzkie».

54 Obecnie apatia życiowa Hotentotów uderza, jak mi się zdaje, 
każdego bacznego, a nieuprzedzonego obserwatora..

Aby dostatecznie zrozumieć istotę poezji, tkwiącej w pieśni, 
tańcu i bajce hotentockiej, ocenić dokładnie znaczenie, jakie one 
posiadały dla skrępowania woli i fantazji jednostek w przejawach 
życia zbiorowego, wreszcie aby choć w części odczuć ich prostą 
dziecięcą wymowę i czar, jakim pętały one dusze, włączając je 
nieodparcie w potężne koło zdarzeń otaczającej przyrody, zdaje 
mi się rzeczą konieczną w paru chociażby rzutach odtworzyć tło, 
z jakiego poezja ta czerpała tematy niby roślina swe soki żywotne.

Oto step. Jak daleko okiem sięgnąć, ani śladu ludzkiego osie
dla, ani śladu tworów ludzkiej ręki, morze traw na dole i morze 
błękitu u góry. Tu i ówdzie krzewy, tam znów piasek i kamienie, 
aż gdzieś w oddali bujniejsza zieleń traw i drzewa gęściej po
lisie, żywsze budzą tętno u mdlejącego już z głodu i pragnienia 
w poszukiwaniu za bulwami lub za gniazdem ptasim Buszmena 
czy Hotentota — to rzeka, w której korycie nie ujrzysz wody pły
nącej... jedynie tylko piasek wilgotny, mała kałuża czy źródełko 
niekiedy wskazuje, że tędy w porze deszczowej wody stepowe się 
kłębią, tocząc ku morzu swe fale. Tu nad rzeką pawiany lubią 
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urządzać swoje zawody gimnastyczne na gałęziach czy wyścigi 
po wierzchołkach drzew lub grzeją się w słońcu na brzegu, iskając 
nawzajem swe ciała kosmate.

Gdzieś dalej od rzeki, by nie spłoszyć zwierzyny w drodze 
do wodopoju parę chat się rozsiadło; zresztą nazwa może nie cał
kiem właściwa, bo trudno nazwać chatą parę kijów, wbitych do 
ziemi i zarzuconych gałęziami; wewnątrz kilka skór na ziemi, łuk, 
strzały, torba i kij do grzebania za wodą czy bulwami stepo
wymi — i oto cała kultura ongi wyłącznego włodarza tych krain, 
łowcy i zbieracza stepowego, Buszmena, czy (zubożałego dziś i po
zbawionego swych trzód Hotentota.

Ale oto i ludzie. Niech raczej sami przemówią poezją swego 
dzikiego, nieokiełznanego serca i swego szarego, twardego życia 
na stepie.

Wielka słabość55

55 Prawdopodobnie pieśń ta odnosi się do jakiejś epidemii.
58 Jest to zresztą na ogół zwykły obraz Hotentotów.
57 Dźwięków o charakterze wykrzyknikowym.

Więc oto taniec-śpiew o Wielkiej Słabości dobitnie chyba 
zaświadczy, jak dalece wielkie nieszczęścia, tragedie plemienia 
zdolne są w trakcie opowiadania o nich wyzwalać drzemiącą 
w duszy Hotentota chęć wyżycia się w ruchu i pieśni.

Aby sobie uzmysłowić taniec, mający odtwarzać owe smutne 
chwile, wypada sobie wyobrazić mnóstwo postaci chudych, wy
nędzniałych56, otaczających kołem jakiś kawałek wolnej prze
strzeni. Parę klaśnięć w dłonie jednej ze starych Plotentotek, któ
rym towarzyszy jakiś ledwo dosłyszalny pomruk, a potem kilka 
ejakulacji57 i motyw rzucony. W lot chwytają go inni, dostraja
jąc doń zarówno swe klaskanie jak i swój pomruk, na tle którego 
co chwila wybija się czyjeś pokrzykiwanie, np. I-je, i-je-ho, hu-e, 
hue-ho-eho, lub słowa pieśni śpiewane urywkami (np. po jed
nym takcie) to przez jedną, to przez drugą tancerkę lub przez 
kilka naraz... To są dramatis personae.

A oto i akcja już w toku. Spoza koła klaskających wysuwa 
się na wolną przestrzeń między nimi jedna, druga, trzecia postać 
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kobiety czy mężczyzny, ruchami swymi naśladując człowieka 
ciężko chorego. Siła ekspresji, wzruszenie aktorów jest lu tak wiel
kie, że kto wie, czy termometr zaaplikowany któremuś z nich nie 
wykazałby silnej gorączki. Słaniając się śpiewają II. b) 7 58 59:

58 Nuty do tej pieśni znajdują się w Zbiorze nut na końcu niniej
szego artykułu — dział II (Pieśni dorosłych) litera b (Pieśni O' lu
dziach), pieśń 7.

59 Wypalanie znamienia na czole ma przeciwdziałać gorączce, bó
lowi głowy, por. zasadę: similia similibus curantur.

60 Dzieci Hotentotów (w większej jeszcze mierze Buszmenów) mają 
niejednokrotnie wydęty, napęczniały brzuch.

Drżę na ciele,
Przyodziej mnie,
Czoło me,
Wypal mi je, 
Wypal mi je50. 
Zła Słabość, 
Przyodziej mię, 
Przyodziej mię.

Sierota
A teraz ileż żywej ekspresji, ile napięcia dramatycznego 

w poniżej skreślonym obrazku.
W pontoku dziadka (o nazwisku dość wymownym Hagobe- 

sib = Przyszedł odszedł) bawi się dziecko-sierota (zwane rów
nież wymownie «llkypni-be jkyoms* = Bulwiasty Brzuch). Na 
ziemi, na skórach kóz czy jakiejś antylopy, leży stary, schorzały 
Przyszedłodszedł. Żona jego a babka dziecka wyszła w stęp, aby 
wyszukać kilka zeschłych patyków do przyrządzenia strawy, albo 
wygrzebać z ziemi kilka bulw czy też nazbierać dyń tsamas, które 
w okresie suszy stanowią niekiedy wyłączne pożywienie Buszmena 
czy Hotentota.

Otóż zdarzyło się, że w czasie jej nieobecności dziadek umarł, 
a Brzuchacz60 bawił się dalej, grzebiąc w piasku czy glinie pon
toku.

A oto nadchodzi ktoś ze znajomych dziadka Przyszedłod- 
szedła i spostrzegłszy, że dziadek nie żyje, zwraca się do małego, 
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można by powiedzieć, już potrójnego sieroty ze słowami (patrz 
Zbiór nul, dział II b, 8):

Przyszedł odszedł — patrz — stary człowiek, 
Dziwne rzeczy — już zmarł...
Bulwiasty Brzuchu,
Twa babunia gdzie jest?...

He, he, he.
He, he, he.

I ów okrzyk he, he, he, wypowiedziany po raz pierwszy w roz
łożonym trój dźwięku molowym i powtórzony w odpowiednim 
trój dźwięku durowym maluje tak jaskrawo — przeraźliwą grozę 
położenia dziecka, że w momencie tym czuje się, że to nie głębia 
poezji przemawia z tej pieśni, nie jakiś wykwit pługiem przeora
nej czy choćby motyką skopanej gleby kultury: to życie sarno, 
szare, proste a dzikie, niezharmonizowane życie slepowca co krok 
takim zgrzytem wybucha, gdy mieszkaniec stepu zabiera pisklęta 
z gniazda, gdy zabija smukłe antylopy, czy wreszcie, gdy ratując 
siebie od niechybnej głodowej śmierci, starców i niemowlęta po
rzuca na stepie, aby nie byli mu balastem w śmiertelnym wyścigu 
do źródła czy kałuży stepowej; tam przecież w porze okropnej 
suszy znajdzie się może jakiś korzonek, bulwa czy tsamas, który 
obłąkanemu pragnieniem i wyczerpanemu głodem Buszmenowi da 
choć kroplę wilgoci na spalony język, choć odrobinę pokarmu do 
pustej czeluści brzucha.

Dziwnym się wydawać może ten finał he, he, he, tak podobny 
do objawów głosowych szerokiego śmiechu pełnymi usty, a prze
cież śmiech w takiej sytuacji — delikatnie mówiąc — chyba byłby 
niewłaściwy. Kto jednak pozna duszę Hotentota, dla której śmierć 
jest zjawiskiem równie naturalnym i zwykłym jak sen i przebu
dzenie, ten nie przerazi się na myśl, że ten okrzyk równie dobrze 
wyraża tu śmiech — ten śmiech z ironii losu, który tak niemiło
siernie zadrwił z sierocej doli — jak i litość czy może tylko zwy
czajne «cudowanie się», «że się tak dziwnie plecie na tym tu Bo
żym świecie»...

Teraz z pontoku, gdzie rozegrał się dramat ludzkiej doli, 
wyjdźmy znów na step; może więcej pogody i wesela wniesie do 



60

duszy Hotentota daleki bezkresny step pod błękitnym stropem 
nieba, gdzie cała przyroda, nie wyłączając piasku i powietrza 
upaja się słońcem i tym, co może najdroższe jest ziemskim stwo
rzeniom — wolnością. O tak!... gdyby nie prawo pustego brzucha 
(i wyschłej gardzieli), które od czasu do czasu zakłóca sielankę 
stepu rykiem lwa, rozszarpującego łanię, krzykiem gołębia, któ
remu z gniazda zabrano młode, lub pawia schwytanego w pętlę.

A w takich momentach także rodzi się wzruszenie twórcze, 
rodzi się pieśń.

Błękitny ptak

W gniazdku na drzewie siedzi ptak, piękny, o błękitnych, po
łyskujących piórach gołąb stepowy.

Przychodzi człowiek i prawem czy bezprawiem silniejszego 
zabiera pisklęta.

Rzecz zupełnie naturalna, sytuacja w której mieszkaniec 
stepu nie zna refleksji czy wahania. Po prostu, znalazłem pisklęta 
w gnieżdzie i sprawa skończona.

Tak, skończona dla każdego prawie stepowca, z wyjątkiem 
tych jednostek, u których kwilenie piskląt znajdzie jakiś oddźwięk, 
może nawet nie współczucie, a raczej jakieś na dnie duszy drze
miące echa współistnienia czy współodożuwania z całą żywizną 
stepową, echa rozumienia się. wzajemnego z całym światem zwie
rząt i ptaków, gadów i owadów wszelakich. Wszakże współodczu- 
wanie to tak żywo bije ze wspólnego, jednorodnego bytu czło
wieka tze zwierzęciem w świecie magii, w święcie totemów, w świę
cie bajek, tworzonych przy blasku ogniska wieczornego, no 
i w pieśni czy tańcu-pantomimie. Wtedy to w świetle księżyca 
odżywają wrażenia dzienne myśliwca, wplątanego w krąg przeżyć 
zwierzęcych, z taką siłą, że zatraca się w nim poczucie granicy 
między rzeczywistością i twórczą fantazją, a powstaje ze zlania 
się dwu natur swoisty świat przeżyć izwierzęcych, widzianych 
oczyma nie wroga, jakim jest człowiek zwierzętom za dnia, ale 
oczyma współtowarzysza twardej doli wśród surowej nieubłaga
nej natury własnej i twardej, bezlitosnej przyrody stepu.
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,A oto pieśń o gołębiu, wymowny świadek wzruszenia 
w chwili rabowania gniazda: « Siedzący na jajkach gołębiu, mój 
gołębiu», albo w tłumaczeniu swobodnym w rytmie pieśni (patrz 
Zbiór nut II, a, 16):

Gołębiu w gnieździe, mój ptaku, 
Gołębiu w gnieździe, mój ptaku.

Dalsze słowa:
I je i je Im, 
I je ha ho

ponoć nie imają znaczenia, są tylko jako echo, co wśród załomów 
skalnych się odbija — może echo krzyku jagnięcia porwanego 
przez orła — lub jak marszczenie się wód oceanu, kiedy fala, 
o brzegi waląca z łoskotem, wieść im smutną od lądów dalekich, 
gdzieś od Namib, pustyni buszmeńskiej przyniesie: «Kamieni było 
dużo, ale chleba mało»...

A oto znów jak skarży się paw swemu bratu (Zbiór nut II, 
a, 15) 61:

61 Według pieśni ((dziadkowi)), gdyż nazwanie kogoś dziadkiem 
pochlebia temu, do którego prośba się zwraca.

Paw

Pawku, dziadku, 
Zerwij tę pętlę! 
To ja, to ja tu, 
Pawik wielki 
Z czubem na głowie, 
Z czubem na głowie... 
Pętla mię ściska, 
Pętla mię ściska, 
Pętla mię wielka rwie.

H e s a r u s

Kiedy już jesteśmy na stępie, a żar słońca zbyt nam doku
cza, więc jak jeleń spragniony do źródła, pójdziemy nad ową 
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rzekę bez wody płynącej, będziemy grzebać w wilgotnym piasku, 
a może dokopiemy się do życiodajnej żyły wodnej. Drogę nam 
wskaże ptak, którego przysmakiem podobnie jak i dla Buszmena 
jest szarańcza sepowa. A że lubi on przebywać w pobliżu wody, 
więc też zobaczywszy go uradowany Hotentot tak się doń ozwie, 
śpiewając (Zbiór nut II, a, 12):

Hęsarusie, do wody drogo, 
Hesarusie, do wody drogo-o.

A gdy już wśród ptaków będziemy, których całe roje świe- 
gocą wśród krzaków i drzew nadrzecznych, to naturalnym będzie, 
że i Hotentota porwie ten świegot radosny, aby wplótł iswoją pieśń. 
do pŁaszęcego chóru. A będzie o czym śpiewać, boć istny raj zwie
rząt i ludzi ta rzeka wśród stepu...

U źródła

Ale oto przy źródle siedzi już inny Hotentot czy Buszmen 
niby kobold nad skarbem bezcennym i strzeże zazdrośnie swej 
wody. Więc może pieśnią zjedna sobie życzliwość posiadacza 
źródła (Zbiór nut I, 3):

Patrz, patrz, patrz, 
Drogi kamracie... 
Drogi, drogi, drogi, 
Drogi kamracie... 
Wszak mdleję już 
Z pragnienia...
Wody pić dajże mi..

Zwada

Przyjść tedy trzeba do źródła z pokojem w sercu niby bła- 
galnik do jakiejś uczty duchowej, bo oto możeć się zdarzyć jak 
owemu dumnemu jeźdźcowi, co wcale nie pytał o łaskę Buszmena 
przy źródle, lecz po wodę sięgał i konia chciał poić. Toć go ode- 
gnał wśród zwady, a może i strzałę zatrutą mu posłał na drogę.
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A jako odpowiedź na jego bulną postawę taką mu złożył piosenkę 
(Zbiór nut I, 4):

Zwady ze mną chcesz, 
Zdechła szkapo...
Pita nie będzie
Moja woda.

Prośba o wodę

Schlebiać mu tedy będzie Hotentot pieśnią, którą i wśród 
rozbawionych, tańczących Hotentociąt usłyszeć można (Zbiór nut 
I, 5):

Nad ziemią tą coś postawieni, 
Twej wody daj pić, naczelniku.

Powódź

A że to pora suszy i wody maleńko, że w piasku źa nią do- 
grzebać się trudno, więc może siłą kontrastu wspomni nasz Ho
tentot, jak nad tą samą rzeką śpiewał niegdyś — gdy upragnione 
deszcze, co błogosławieństwem są zwykle tej ziemi, raz na lat 
kilka powódź straszliwą przyniosły. Wówczas to wir piętrzących 
się wód szedł falą rozpętanego z więzów koryta żywiołu i niszczył, 
tratował krzaki i trawę na stepie, drzewa rwał z korzeniami niby 
słoń rozszalały i zwały ich osadzał gdzieś u stóp góry daleko...

Wtedy to pieśń jego, płynęła, niosąc siłę magiczną słów 
ustrojonych w tony i powiązanych rytmem serca, co groza je ści
ska przed śmiercią wśród fali (Zbiór nut I, 6):

Popuść, popuśćże, 
Wodo, popuśćże, 
Morza wodo, połóżże się...

Ulewa

A tymczasem dzieci, nie odczuwając tej grozy, śpiewały jak 
zwykle o tej porze roku. Stawały w dwu rzędach zwróconych do 
siebie, niby dach pontoku czy drzewa gałęzie tworząc z rąk unie
sionych ku górze i przebierając nóżkami wesoło, zaś inni Iowa- 
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jakby przed deszczem ulewnym (Zbiór nut I, 7):

Pod drzewo' schroń się, tu schrońże się...
Pod drzewo- schroń się, tu schrońże się...

Ale od wspomnień wróćmy do chwili obecnej.
Kiedy więc prośbą zjednamy Buszmena i wodą nas uraczy, 

która choćby i mętną była, smakować będzie niby wino czy nektar 
Olimpu, to wnet posłyszymy, jak do ptaka się ozwie Hotentot, to 
znów do pawiana na brzegu, czy do antylopy, których stado w dro
dze do wodopoju, zwietrzywszy wrogiego myśliwca, pomyka w dal 
stepową.

P t a s zi k u, Ptaszku

Więc ptakowi (zaśpiewa, co na gałęzi drzewa się kołysze 
(Zbiór nut II, a) 13):

Ptaszku, ptaszku, 
Uleć w górę, 
Ptaszku, ptaszku, 
W dal mi uleć.

Ptaszku maleńki

A innemu co w pogoni za robaczkiem wodę skrzydełkami 
muska (Zbiór nut II, a) 14):

Ptaszku maleńki, 
Patrzysz na wodę, 
Patrzysz 
W wodę.

Pawian się iska

Więc do pawiana się oizwie, co się na słońcu wygrzewa i raz 
po raz żywy inwentarz z kudłów dobywając, rozgryza z trzaskiem 
i cmoka co chwila zawzięcie. Dla Hotentota i Buszmena, co w sza
rańczy gustują z pawianem na wyścigi i gąsienicach tłustych — 
ten przecież smak pawiana chybaż wart śmiechu i drwiny.
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Taką mu tedy przyśpiewkę zanuci (Zbiór nut I, 10):

Cap, mam cię, mam cię, mam cię...
Chrup, chrup, a to wszą...
Gryzła mię, a to wszą...
Chrup, chrup, a to wszą...
Gryzła mię, a to wszą...

H o b a n d u s

I tyłek połyskujący, goły mu wypomni (Zbiór nut I, 13):

Lśniący tyłek, 
Lśniący tyłek, 
Lśniący tyłku! 
Lśniący tyłek.

Tu go nie ma, 
Tam się trzyma, 
Lśniący tyłku! 
Lśniący tyłek.

K i w a c z

I chód kiwający z drwiną naśladując śpiewa (Zbiór nut
II, a) 6): nu- u uB o ch om, bochom, 

Kiwaj się, kiwaj się... 
Mój kiwaczu, Idź, wspinaj się.

Pawianowi dobrze

Ale i zazdrość go bierze na widok tego bytowania bez troski 
wśród drzew nad rzeką, bo zawsze na drzewie bezpieczniej — 
...i żywicy się najeść można do syta, a gdy wroga nie ma w po
bliżu, to i bulwę wykopać i wody się nachłeptać do woli.

Więc z innej mu nuty zaśpiewa (Zbiór nut II, a) 8):

Pawianowi dobrze, 
Oj dobrze, oj dobrze, 
Bochom, bochom, 
Tak mi powiedz 
A mów-że...

Hotentoci 5
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Gemsbok62

02 W określaniu gatunków zwierząt zastosowano nazwy popu
larne, oparte w większości na terminologii myśliwskiej (angielskiej).

03 Inomarib znaczy zarówno1 korzeń, jak i kiszka, jelito grube.

A do gemsboka na drugim brzegu w oddali znowuż się ozziwie 
inaczej, bo róg mu się spodobał, co to czy korzeni wygrzebać, 
czy bulwy stępowe, w sam raz by przecie się nadał (Zbiór nut 
H, a) 7):

Gemsbok, gemsbok, 
Jeden róg twój daj mi... 
Bulw nagrzebię, grzebię, grzebię...
Tak mu rzekłem, A on róg swój uniósł...

Zebra

Tam znów gdzieś w dali zebry źrebiątko się pasie, więc je 
też śpiewką wyśmiewną przywita, bo za daleko może, aby przy
witał je strzałą przyjazną, choć z grotem zatrutym pewnie.

Oto źrebiątko rżeniem żałosnym daje znać o sobie rodzicom, 
w którym to, rżeniu Hotentot słyszy skargę, że trawę mu wyjedli 
i gołe korzenie już ogryzać musi (Zbiór nut II, a) 9):

Mamusiu, tatusiu, 
Jestem tu...

A na to innym znów rżeniem rodzice odrzekną, ze śmiechem 
wskazując na tułów jego pasiasty, który też przecie nie tylko do 
fałdów jelita grubego, aleć również i do pasiastego korzenia nie
którego drzewa czy trawy podobny. Toć go w pieszczocie rodzi
cielskiej kiszeczką lub korzoneczkiem nazywać przywykli. Więc 
w ich wesołym rżeniu taką słyszy odpowiedź pogodny filozof na
tury, Hotentot:

Korzonki ogryzasz, 
Mój korzoneczku, 
Korzonki ogryzaj, 
Moja kiszeczko63.
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Żyrafa
I do żyrafy się ozwie, co trawę gdzieś szczypie daleko, lub 

listki obgryza na drzewie, na wzrok jej smutny wskazując (Zbiór 
nut II, a) 2). Ty żyrafo,

• Nie płacz po minie...
Chociaż umrę, 
Nie płacz po mnie...

A kiedy tak kłuje Hotentot leciuchną, a przyjazną ironią — 
boć mimo tych przytyków lubi on serdecznie każdego ze swoich 
kompanów zwierzęcych na stepie (jak gospodarz swe prosię, nim 
go na rożnie upiecze, lub gospodyni swą kurą, aż ją do garnka 
włoży i na obiad przyrządzi) — to się i jemu przytrafić może 
snadnie, że jakowaś osa go ukłuje po drodze, kiedy on wraca wie
czorem do swego pontoku z bulwami w torbie, z garstką żywicy, 
albo jajem strusim.

Osa
Aliści fantazji nie straci i na ukąszenie piosnką jej odpowie 

(Zbiór null II, a) 10):
Owad mię kąsa — to osa...
Tu mię ukłuła — och ta osa...
Swym żądłem, żądłem, 
Swym żądłem.

Kołysanka
A do wsi skoro powróci, gromadę dzieci spotka przed swoim 

czy innym pontokiem rozbawionych, rozśpiewanych, niby ów chór 
ptaszęcy czy stado pawianów, harcujących wesoło nad rzeką...

Więc oto kołysanka, jak u nas, tylko że niejedna tu niania 
mała usypia na rękach — oczywiście na niby — swoją imagino- 
waną siostrzyczkę Lub braciszka, ale cała dzieciarnia porusza ryt
micznie rączkami niby dzieciątko huśtając i przebiera nóżkami 
w takt słodkiej, milutkiej piosenki. Oto ona (Zbiór nut I, 1):

Ach mama, Ach mama,
Ta mama, Ta mama,
Szukaj mię, Tu cię mam,
Ach marna. Ach mama.

5*
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Kolec
To znów staną naprzeciw siebie i, niby sobie grożąc nawza

jem paluszkami to jednej, to drugiej ręki, uzbrojonymi w jakiś 
imagine wany cierń czy kolec, skaczą wesoło, śpiewając (Zbiór 
nut I, 2): ♦

Czy ja cię zignę,
Czy ty mię tu zigniesz,
Mój kolec, 
żga kolec 
Mój kolec żga.

To znów staną w kółeczku i gdy jedno’ ze starszych — niby 
jakiś lampart drapieżny — któreś maleństwo, mające przedstawiać 
dziecko pawianowe poza obręb koła uniesie, drugie — niby matka 
pawiana — szuka porwanego wewnątrz koła, a reszta wyśpiewuje 
wesoło, powtarzając — niby echo — krzyki matki, nawołującej po 
imieniu (Hobanduse = Lśniący tyłek) swoje zaginione pawia- 
niątko.

D o d o m u
Ale oto i wieczór zapada, więc rozbawione chochliki na we

zwanie swych matek, że do pontoków wracać już pora, inną na 
zakończenie piosnkę zanucą (Zbiór nut, I, 8):

Wracać do do-mu,
Wracać do do-mu-u-u.

Tu już ognisko u wejścia do pontoku matka zapaliła i coś 
tam na nim skwierczy, czy to bulwę jakąś przypiekają starzy dla 
smaku lepsizegO', czy uda kawałek z upolowanej za dnia antylopy. 
Wnet przy ognisku dokoła zasiędą i bajać będą przecudnie, fajki 
swe pokurzając i sąsiadom podając z kolei.

A oto stary Hotentot bajkę nam opowie, a nastrój zapadają
cego mroku i blask ogniska i gwiazd migotanie na niebie ubar
wią i wyczarują świat głębin duszy ludzkiej, zazierającej to przy
jaźnie, to wyśmiewnie, a zawsze z ciekawością do ślepiów i do 
trzew omal zwierząt-ludzi, zwierząt-kompanów w bytowaniu ste
powym. Boć trudno byłoby powiedzieć zwierząt-wrogów — chyba 
lew jeden czy tygrys na to miano by zasługiwał — wszak i dla 
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niego zres/ztą. raczej śmiech mają niż nienawiść, ilekroć szakal 
przemyślny w pole go wywiedzie i zakpi w dodatku.

A oto:

Baśń o żyrafie i szakalu64 65

64 Baśń ta, jak i następne, została tu podana prawie dosłownie we
dług opowiadania M. !Goraseba.

65 Zabiłeś matkę, to nie wierzę, abyś mógł mnie kochać.

Była sobie żyrafa, co męża miała szakala. A ta żyrafa miała 
dziewczynkę... i oto się zdarzyło jednego dnia, że szakal powró
cił z polowania do domu. A że był głodny, a matka (żyrafa) i mała 
były w domu, tak skoro przyszedł, na grzbiecie się zaraz położył 
i tylko na matkę wciąż zerkał, to na małą córeczkę. Tak mała za
płakała, aby jeść dostać, a matka na to własnego sadła od lędźwi 
swej maleńkiej -dała, tak szakal to widział (jaka była tłusta i obu
dziła się w nim pożądliwość sadła, którego jest wielkim smako
szem, nie mniejszym zresztą niż każdy Hotentot, czy Buszmen) 
i rzekł do swej żony: Czemuż to raz do koleżanek nie zajdziesz 
w gościnę, toć mieszkają w pobliżu?». I zaraz to matka żyrafa 
zrobiła i do sąsiadek swych poszła. Tak zaraz wstał szakal i ma
łych kołeczków nastrugał, by było kończyste — a były zatrute 
(niby grot strzały Buszmena) — i wiele kołeczków takich to za
trutych na wbijał do ziemi. A skoro matka-żyrafa nadeszła z po
wrotem, tak mała już woła do matki: «Mamo, mamo, uważaj, bo 
tatuś kołeczki powbijał do ziemi. Aleć już dwoma nogami weszła 
na nie żyrafa. A potem wyszły. (Małej właściwie już wcześniej 
był przykazał, że ma na dworze pozostać). I one leżały przy drze
wie, co drzewem żyrafy się zowie. I tu matka umarła. A mała na 
drzewo wylazła i tam siedziała, czekając na obu braci swej matki. 
A oj ciec-szakal przyszedł i małą zawołał do siebie. Wtedy to mała 
piosenkę mu taką nuciła (Zbiór nut, II, a), 11):

Ładnaś mi żyrafa 
Zabić mać, 
Mnie kochać ®5... 
żal, bo-bo-bo-bo... 
Ja boję, mnie strach...
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O wilku

To znów ktoś bajkę o wilku opowie, co sobie uroił, że dzie
ciątko jego do człowieka podobne. Dumny był strasznie, że tak 
szlachetna rasa w młodym jego wilczaszku znalazła odbicie, aż 
dzieciątko na rękach trzymając i nóżce się bacznie przypatrując, 
tak wyśpiewywać raz zaczął (Zbiór nut, II, a), 3):

Ludzka kostka to, 
Przecie ludzka kość.

To o

Steenbok u-M a t c e

która, ilekroć z pola do domu wracała, zawsze tę samą piosenkę 
nuciła. Więc dzieci jej, zasłyszawszy piosenkę, wiedziały, że to 
matka ich właśnie powraca i że wybiec naprzeciw już można bez
piecznie. Ona iziaś po uszach cienkich, spiczastych dzieci swe roz
poznawała.

Oto jej piosenka (Zbiór nut, II, a), 4):
Wyjdź, dziecino moja, 
Cienkie ucho, weź je, 
Ostre ucho weź je.

To znów o wielkiej miłości dzieciątek dwojga, ni to wśród 
zwierząt, a niby wśród ludzi.

Boć Hotentocięta przecie tak samo kochają się wzajem i kę
sem ostatnim się dzielą, czy wody kropelką. Wszak i u starszych 
też widzą, jak przy ognisku z różnych pontoków ludzie pospołu 
zasiędą i po równi się dzielą czy strawą, czy wodą, czy fajkę dy
miącą z ust do ust sobie podają, kiedy dachy 66 zabrakło do poku- 
rzenia z kilku fajek na raz.

66 Roślina w rodzaju tytoniu.
67 Por. C. Meinhof, Lehrbuch der Nam.a-Spr.ache, Berlin 1909, str.

Więc oto opowieść67, do której jakoby kwiatuszek polny 
wpleciono piosenkę:

168...
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Jedynak i Wychuchany

Obaj do ust wprost krowę doili, co sześć dojek miała, a Je
dynaka matki własnością była, ten z trzech dojek zwykle sobie 
pociągał, a tamten znowu z trzech drugich. Tak matka Wychu- 
chanego do jamy wsadziła Jedynaka głową na dół i wielkim ka
mieniem otwór przywaliła, by jej synek sam tylko jeden krowę 
do pyszczka sobie wydajał, a ludzie o tym nic nie wiedzieli wcale. 
A krowa rankiem przyszła i ryczeć poczęła.

Więc Wychuchany (Zbiór nut, II, a), 5):
« Jedynaczku, Jedy naczku, 
Sześciodojna wola -cię)),

tak śpiewać sobie począł, szukając go: To on w jamie:
«Hm, twa mać to zrobiła» tak mu odpowiedział. A on znowu: 

«Jedynaczku, Sześciodojna woła cię» — tak wołał, śpiewając. To 
on znowu: «Hm, twa mać to zrobiła», tak mu odpowiedział. Tak 
Wychuchany (usłyszał i przy jamie znowu zawołał. To mu odpo
wiedziano. Tak on jamę otworzył i on (tamten) wysizedł. To oni 
obaj sobie z radością wielką do pyszczków doili, boć przecie bar
dzo kochali się wzajem. I znowu obojgu dobrze się tam działo, 
boć przecie bardzo kochali się wzajem.

Fujarka
Ale i złość też bywa wśród ludzi, tak straszna, że gdy czło

wiek zamilknie, to przyroda przemówi głosem skargi i potępienia 
dla tego, co krwią niewinną się plami i święte prawo istnienia 
wśród stepu narusza.

Więc i taką opowieść znają Hotentoci, co może o liliach bajkę 
ci przypomni: Chłopcy, co pilnowali trzody, zabili dziewczynkę, 
a krwią dziewczęcia ziemia się zrosiła, tak jej brat tam prze
chodził i wokół miejsca owego biegał, by siostrę swą odszukać, 
a w końcu trzciny łodygę odnalazł, CO' całkiem zielona i piękna 
była. To on fujarkę sobie z niej wyciął, która tak potem śpiewała 
(Zbiór nut, II, b), 9):

Matki syn ma grać na mnie?... na mnie?...
Czy brat mój ma grać na mnie?... na mnie?...



72

A kiedy się bajaniem nacieszą do woli i księżyc tymczasem 
blask swój rozleje po stepie — wówczas. Hotentotów ogarnia chęć 
wyżycia się w tańcu ii pieśni.

Oto jeden z nich przywdziewa rogi antylopy i wdzięcznie 
się kłania klaskającym wokół Hotentołkom, z których co chwila 
któraś to w rząd tancerzy się miesza, to znów w podrygach ryt
micznych, klaszcząc co chwila i pokrzykując radośnie, powraca do 
koła. Już brzmią piszczałki, już klaskań się echo po stepie rozlega, 
kurz się podnosi od przytupywań i pieśń oto' się niesie po stepie... 
pieśń świeża, gorąca, serdeczna. Tej pieśni każdy tancerz współ
twórcą się staje, każdy co w dłonie klaszcze, rodzicielem chwilo
wym, toć jutro już inaczej tę treść zaśpiewają, zatańczą, choć ten 
sam motyw poddadzą dmuchacze piszczałek trzcinowych — arty
ści stepowi; aleć i oni go przecie — ten motyw treść już jutro 
przy tańcu inaczej rozwiną.

Pieśń to tedy, co wiecznie się rodzi i u każdego aktora dra
matów stepowych zawsze się nieco> odmiennie kształtuje, byle tylko 
do rytmu składało się dobrze i z antylopy czy hieny śpiewaną 
historią związek miało istotny, prawdziwy.

Tak się to tam tedy w ową noc księżycową tańcem zwie
rząt i ludzi step roztętni, rozedrga, rozdudni... zda się, że to ziemia 
roztańczyła się cala, w magiczne dostawszy się pęta, w magiczne 
uroki księżyca i misteria jakoweś wiecznego odradzania się ży- 
wizny w tańcu owym odprawia...

Więc oto się obudzi w starych myśliwcach i zbieraczach 
stepowych owo życie podwójne przeżyć człowieka-tropiciela 
i zwierza-tropionego zarazem, świat przygód zwierzęcych bystro 
podpatrzonych, a tak żywy znajdujących oddźwięk w sercu Ho- 
tentota, że wprost wrasta on w skórę i rogi antylopy, które do 
tańca przywdziewa, wrasta już nie tylko w ruchy i głosy hieny, 
które naśladuje, ale zgoła jej dusza weń weszła w tej chwili 
i uczuciom folgując, to zawyje przeciągle, ścierwo gdzieś węsząc 
w oddali, to zachichoce nad żerem kaskadą dzikiego, oszałamia
jącego śmiechu, to płaczem zawiedzie jękliwym, dzieciątko swe 
małe unosząc przed pościgiem myśliwca, choć sama raniona śmier
telnie co krok się potyka, kulejąc i (niby) w krwi brocząc obficie...



Tańce krajowców Afryki Południowo-Zachodniej.
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Drwiny ze zabitego zwierza

Więc jeśli za dnia szczęście im posłużyło i zwierza ubili 
grubego, toć jego przede wszystkim obtańczą i ośpiewają, to na 
kły spozierając z drwinami, to sierść jego głaszcząc, coby się tak 
dobrze na przyodziewek nadała, czy na legowisko w pontoku. Oto 
ich pieśń (Zbiór nut, II, a), 17):

Przyjdź i ugryź nas,
Przyjdź i ugryź nas,

Ugryź nas, ugryź nas, 
Przyodziej nas, przyodziej nas — 

dziej nas — dziej nas.

Szakal

To znów szakala zatańczą, sławnego spryciarza, co z każdym 
sobie zwierzęciem poradzi, choćby silniejszym od siebie, a za
wsze i wszędy go pełno; ledwie go stąd odpędzą, a on już z tam
tej strony po zdobycz zachodzi cichaczem (Zbiór nut, I, 11):

Tu wyłazi, 
Tam wyłazi, 
Tu wyłazi, tu.

To znów sprinigboka zatańczą, gemsboka, hienę, to znów 
świnkę morską.

Flamingo

Więc i ptaka flamingo ktoś odegra — znad morza — co to 
niby słonecznik za słońcem tak on za wiatrem się kręci i zawsze 
tyłem nastawia, a przy wietrze z południa to jeszcze i główkę 
pod skrzydło swe wtuli pociesznie — a wszyscy klaszcząc w dło
nie i z nogi na nogę przestępując gibko, wtórować mu będą po
mrukiem, pokrzykiem radosnym; aleć już obce posiedli dlań imię, 
więc go pod takim ośpiewywać będą (Zbiór nut, II, a), 1):

Falamingosie-sie-sie — gosie, 
Falamingosie-sie-sie — gosie.



75

To koguta, czy papugę, jak młode swe karmi, to krowę bru
natną, to konia siwego — kapitana Manasesa, to deszcz uprag
niony wytańczą i wyśpiewają wesoło.

Źródło szumne

Więc potem « Źródło Szumne» ktoś tak sławić będzie, co 
słów magiczną siłą kiedyś je zaklinał, by mimo suszy trysło fon
tanną na gardła jego i towarzyszy znużonych ochłodę (Zbiór nul, 
II, b), 6): ,Zroidło Szumne, przemów do mnie, 

Źródło Szumne, przemów do mnie.

«U ś m i e c h»

Więc rzekę «Uśmiech» wśród stepu suchego ktoś inny ośpie- 
wa, do staruszki pieśń swoją zwracając co w tamtych stronach 
mieszkała przed laty (Zbiór nut, II, b), 10):

Staruszko Elizo, Elizo, 
Dobry dom jest ((Uśmiech)) rzeka...

B u s z m e n i

To znów z Buszmenów podrwiwać sobie będą, że gorzkie dy
nie zjadają i nazwę im od tego wymyślą prześmiewną (Zbiór nut, 
II, b), 4): .Dynie Buszmen — Buszmen-ki

ki, Buszmeni
Dynie Buszmen — Buszmen-ki 

ki, Buszmeni.

Bez męża niewiasta

To znów siebie nawzajem ośpiewywać będą ze śmiechem 
przyjaznym, serdecznym. Więc do młodych, niezamężnych Ho- 
tentolek, tak któryś się ozwie Hotentot (Zbiór nut, II, b), 5):

Bez męża niewiasta, 
Bez męża niewiasta, 
Bez męża niewiasta, 
To' bardzo gorąca rzecz.
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Ma ma mama...

To jakaś jedynaczka, przed którą się towarzyszki płodnością 
swych matek pyszniły, na piersi swej matki z dumą wskazywać 
będzie, a przywary u tamtych poszuka nawzajem (Zbiór nut, II, 
b), 3): . n. . .Ma ma mama wielkie piersi, 

Dużo dzieci — to małe piersi.

Kochamy s i ę...
To znów jakieś małżeństwo bezdzietne przedrzeźniając ktoś 

taką piosenkę zanuci (Zbiór nut, II, b), 1):

My kochamy się jak bez koźląt kozy się, 
My kochamy się jak bez koźląt kozy się.

Wymierające plemiona

A teraz, przechodząc do pieśni nowszej daty, wypada dodać 
parę uwag, dotyczących obecnej sytuacji tych plemion.

Sytuacja ta, jak to już wyżej zaznaczono, wygląda niemal 
tragicznie. Wymarł już prawie Buszmen, wymiera Hotentot, może 
wolniej nieco1 niż tamten, bo tamten się zgoła z czasami nowymi 
nie umiał pogodzić, z kulturą niby, co mu ją przybysze zza mo
rza przynieśli. Łowca i trzód hodowca zarazem — Hotentot jakoś 
choć trochę się nagiąć potrafił do' zmiany warunków i z biedy na 
pasterza przystał do farmera, tamten, gdy mu się uda, bydło far
mera przerzedza jeszcze niekiedy niby zwierzynę stepową — boć 
on trzód nigdy nie posiadał, więc nie rozumie, że może być inne 
prawo istnienia antylopy na stepie, a inne owcy farmera — a po
tem kona w więzieniu z tęsknoty za wolnością, lub dogorywa 
wśród stepu z głodu i pragnienia.

Aleć i tu resztek poezji niby kości z wybitej zwierzyny po
szukać wypada. Obce przedmioty i obce wyrazy — może czasem 
i obcej melodii urywek na hotentocką przekształcony modłę — 
w tę poezję mieszać się będą, ale psychika plemienia zostanie ta 
sama i w niej te nowe rzeczy znajdą swe odbicie.

Więc dzisiaj pieśń Hotentota — to niby radość dziecka, które.



«Pontok hotentocki w dobie kultury mieszanej 
(tj. hotentocko-europejskiej).
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wszyscy opuścili, a na pociechę świecidełek mui pokazali bez liku, 
aby zapomniało o swoim sieroctwie i widmie > śmierci głodowej.

Bo oto przyszła pora na zdziwienie przy pojawieniu się kul
tury, kultury obcej im z ducha i formy; dlatego też zdziwienie 
to nie będzie zdziwieniem filozofa w chwili, gdy odkrywa jakieś 
prawo dziania się w przyrodzie, a raczej będzie zdziwieniem 
dziecka, gdy zobaczyło nową cudowną zabawkę, której mecha
nizmu ono nie rozumie; z tą jednak różnicą, że umysł dziecka 
znajdzie jakieś magiczne, baśniowe wyjaśnienie, które zwolna 
będzie podlegało asymilacji do nabytych w kulturze otoczenia do
świadczeń ’zmysłowych i rozumowych, a iui dziecka stepu owo wy
jaśnienie pozostanie w pętach magii, choć jakiejś innej, niejasnej, 
niezrozumiałej. Stąd to u niego rodzi się niekiedy poczucie bez
siły, bezradności czy apatii, niby apatia ucznia, któremu pokazują 
cuda rachunku różniczkowego, gdy myśl jego nie zdolna wybiegać 
poza 4 działania arytmetyczne.

Ale oto, gdy «inne czasy, inne pieśni», więc i stylu nieco 
innego użyć tu wypada, gdyż pieśni te nie wplatają się już samo- 
rzuitnie, nie wrastają w życie Hotentota, będąc jedynie świadkiem 
głodu poezji, a nie nasyceniem się jej czarem głębokim; ukazują 
one jedynie, jak fantazja plemienia, nowych źródeł twórczości 
szuka, kiedy wyschły stare.

Tu tedy wypada raczej warunki powstawania tych pieśni 
określać i opisywać, niż wplatać je w życie niewolne i smutne.

Byle czarne
Oto tedy szereg sytuacji, w jakich się dzisiaj rodzi pieśń ho- 

tentocka, c;zy pieśń plemienia Dama; plemię to od wieków, jak się 
zdaje, dzieli losy, kulturę i język z Hotentotami, choć różni się od 
nich typem fizycznym, zbliżonym do typu murzynów sudańskich.

W rodzinie Dama rodzi się dziecko. Chłopiec czy dziew
czynka, zdaje się mniejszą odgrywa rolę przy oględzinach dziecka 
niż to, czy aby (gruntownie czarne. O ile barwa skóry byłaby nie
wyraźna, wówczas możnaby źle wnioskować o matce, a i przy
szłość dziecka-bastarda także nie wesoła. Już to najlepiej, gdy 
czarni rodzice, aby i dzieciątko było zupełnie czarne.
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Wyraz takich zapatrywań widoczny w następującej piosence, 
którą śpiewała mi sama autorka w Gobabiis (połudn.-zach. Afry
ka), opowiadając równocześnie z wszelkimi szczegółami o uczcie 
i tańcach urządzanych przez rodziców dziecka. Nazwisko dziecka 
wnet wyszło mi z pamięci, ale zanotowałem pieśń i nazwisko 
autorki, mówiące również samo za siebie: A‘ma-\goas, to znaczy: 
«Prawdziwa córka». W czasie tańca chwyciła ona na ręce nie
mowlę i przyglądając mu się bacznie, tak śpiewała (Zbiór nut, 
II, b), 11): R \ .

Rzucie je!
Czyje dziecko to?
Matczyne córki, 
Wszak czarne to!

(Przecież to czarne dziecko, tzn. równie czarne jak matka).

K o t u ś

Dwaj bracia IGoraseb 68 (z których starszemu, obecnie nau
czycielowi szkoły misyjnej w Windhuk, zawdzięczam wśród wielu 
innych pieśni także poniżej podaną), mieli jako chłopcy pewne 
bolesne przeżycie, które poszukało sobie wyrazu w «żałosnej» ich 
zdaniem piosence.

68 Tzn. ((mieszkaniec łysiny, łysej płaszczyzny na stepiew.

Oto ich ojciec przyniósł im pewnego razu dwa koty polne. 
Jak wielką mieli z nimi uciechę, trudno byłoby opowiedzieć. 
Trzebaby siedzieć w duszy takiego czarnego boba, aby odczuć, 
jak ono potrafi się cieszyć i smucić na przemian. Dość, że według 
słów wspomnianego wyżej starszego z braci «razem mleko pili... 
tak bardzo kochali te kotki».

Po śmierci tych kotków chłopcy z żalu za nimi nucili me
lodię, która (oczywiście z antecedencjami) tak głęboko wryła się 
im w pamięć, że po latach 20 jako jedną z pierwszych swoich 
pieśni zanucił mi ją wymieniony nauczyciel. Dodać tu wypada, że 
dla owych kotków użyli nie wyrazu Dama jhdai «kot», lecz za
pożyczonego, słyszanego gdzieś na farmie niemieckiej wyrazu 
«Katze», prawdopodobnie, aby uwydatnić ich przedni, wyborowy 
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gatunek (co europejskie, to zwykle uchodzi u krajowców za wy
tworne, doskonale).

Dałaby się ta pieśń przetłumaczyć w ten sposób (Zbiór nut, 
^)- Kotuś, Kiciuś,

Kotuś, Kołeczku, 
Kotuś, Kiciuś.

U r u h e r e
Inny obrazek. Dzieci Dama chodzą po wsi Herero, sprzeda

jąc drzewo. Ocizywiście jest to handel zamienny. W zamian za 
drzewo dostają kukurydzę, względnie mąkę kukurydzaną. Ciekawe 
jednak, że wywołują donośnie nie to, co mają na sprzedaż, jak to 
robią nasi domokrążcy, lecz to, co otrzymują, a więc mąkę kuku
rydzaną. Przy tym nie używają wyrazu z własnego języka ojczy
stego, lecz z języka kupujących Herero, u których mąka kukury- 
dzana znaczy uruhere. Dotychczas nic nadzwyczajnego. Ale dzieci 
Dama biedne, głodne, a jednak niefrasobliwe dzieci stepu nie wy
powiadają wyrazu uruhere bez intonacji, właściwej wyrazom ich 
ojczystego języka. Wyraz ten muisi być wypowiedziany melodyj
nie. A ponieważ równocześnie idą, więc stąpanie daje rytm. W ten 
sposób powstaje pieśń, oczywiście wielogłos owa, bo wymaga tego 
ich poczucie harmonii, ich postawa wobec fenomenów ze świata 
tonów, które muszą układać się nie tylko1 w melodie, ale melo
die muszą być barwne, wielogłosowe. To byłoby coś niby rzucenie 
barwnego rysunku na płaszczyznę.

A teraz plastyczne kształtowanie tegoż rysunku. Zazwyczaj 
bowiem, jak i w tym wypadku, nie kończy się na samej tylko 
pieśni, bo do słów i melodii dołącza się ruch rytmiczny, czy to 
w postaci klaskania w ręce, czy przestępowania z nogi na nogę 
przy równoczesnym kołysaniu się i przeginaniu całego ciała.

Pieśń brzmi (Zbiór nut, I, 9):
Uruhere, uruhere, 
Uruhere, uru, 

co możnaby tłumaczyć przez:
Kukurydza, kukurydza, 
Kukurydza, kuku.
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Gomareb

Autorem dalszej piosenki jest niejaki Gomareb (tzn. «Ten 
co szuka bydla»).

Powstała ona w następujących warunkach, które podaję na 
podstawie opowiadania wyżej już wymienionej Ama- jgoas. Znała 
ona Gomareba bardzo dobrze, jako mieszkańca tej samej wsi, do 
tego rówieśnika (według jej przypuszczeń Gomareb żyje sobie 
dalej, prawdopodobnie pracując na jakiejś farmie). Ten to Go
mareb miał nadmierny pociąg do włóczęgi, z jednej farmy wę
drując na drugą, bez wiziględu na umowę czy kontrakt z farme
rem. Po prostu po paru dniach czy tygodniach pracy na jednej 
farmie ciągnęło go coś nieodparcie do zmiany miejsca; być może, 
była w nim przymieszka krwi buszmeńskiej (którzy słyną z wie
cznych wędrówek po stepie), a dla Buiszmena «zew stępu» jest 
czymś w rodzaju instynktu u ptaków przelotnych.

Oczywiście przy tych wędrówkach Gomareba, farmer nie
spodziewanie zawiedziony musi się starać o nową siłę roboczą, 
co naraża go na straty. Wobec tego zgłasza rzecz policji, a ta po
szukuje Gomareba, jako obwinionego o przedterminowe, własno- 
wolne rozwiązanie umowy. Zdarzyło się tedy, że policja złapała 
Gomareba i przyprowadziła skutego do Gobabis, najpierw do wsi, 
a następnie do więzienia.

Kiedy Gomareb znalazł się na terenie własnej wsi wśród 
znanych mu osób, mimo że był skuty i czekało go więzienie, prze
cież jego niefrasobliwa, wesoła natura szukając ucieczki przed bo
lesną wizją więzienia znalazła ją w pieśni, którą wprost w kaj
danach na rękach, tańcząc, zaimprowizował mieszkańcom wsi, 
przyglądającym się konwojowi.

A oto jego pieśń (Zbiór nut, II, b), 12):

Gomareba złapano, 
W Gudib gO’ złapano, 
A któż go taki złapał, 
Simon strażnik ten go złapał, 
Słyszysz muzyczko ty, 
Słuchaj muzyczko ty.

Hotentoci 6
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Mocne piwo

Do przyrządzenia piwa biorą krajowcy Dama pewną ilość 
drożdży, stąd, upiwszy się, wykrzykują wyraz słyszany na far
mie niemieckiej «Hefe-dose» (dost doiza drożdży), co ma wyra
żać, że z tak dużej dozy drożdży piwo musi być mocne, a więc 
można się nim upić (Zbiór nut, II, b), 13):

Mocne piwo, mocne piwo, 
Drożdży dużo, drożdży dużo.

Hanno
Córka wychodząc na wieś (prawdopodobnie na schadzkę), 

prosi matkę, by drzwi nie zamykała z wieczora (Zbiór nut, II, 
b), 14): Hanno>, Hanno,

Matko ma,
Drzwi na ścieżaj 
Otwarte zostaw mi.

Drzewa mi na rąb
Słowa siostry skierowane do brata określają dostatecznie sy

tuację, w jakiej powstała następująca pieśń (Zbiór nut, II, b), 15).
Bracie mój Łukaszu, drzewa mi narąb, 
Wody też mi naczerp, bracie mój Łukaszu.

Zahukane strusiątko
Poniżej podana pieśń oddaj e przykre zakłopotanie matki, 

która nagle spostrzegła się, że specjalnie źle traktuje jedną ze 
swych córek (niby «dziewczynę z obcego kraju»). Ale fantazja 
twórcza wplotła pieśń tę w świat zwierzęcy, odnosząc jej naro
dziny do sytuacji, którą podaję według słów IGoraseba:

Było sobie małe strusiątko. Biedne było to maleństwo, nie
mrawe i nieporadne; niby jakieś nieszczęście prześladowało je 
stale. Co tylko zrobiło, było złe, a wówczas łajała je starsza sio
stra, z potokiem jej wymyślań łączyły się wnet łajania matki 
i na odwrót, gdy matka zaczęła je łajać, to wnet przyłączała się 
starsza siostra. Aż raz nareszcie zabolało serce matki nad dolą 
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dziecka, spostrzegła, czy może któraś ze sąsiadek zwróciła jej 
uwagę, że specjalnie źle odnosi się do małego strusia. Wówczas 
matka, zdjęta żalem, zanuciła sobie tę «pełną litości», jak się wy
raził IGoraseb, piosenkę (Zbiór nut, II, a), 18):

Krzyczałam na ciebie, na cię, 
Krzyczała twa siostra na cię, 
Jakby na obcą, ma obcą jakby.

Czarny w ó z k u...

A oto znów piosenka dziecka na widok pociągu kolei żelaznej 
(Zbiór nut, II, b), 16):

Czarny wózku, bieigniej w dal, 
Po żelazie, 
Po żelazie,

Mamo-, pociąg mknie.

Duet zięcia i teściowej

A teraz coś weselszego. Duet kandydata na zięcia i przyszłej 
teściowej (Zbiór nut, II, b), 17):

Zięć: Wózek ładny dam ci ja, koniki dam ci ja, mateczko.
I owieczki dam ci ja, ogródek dam ci ja, mateczko. 

Teściowa: Bez koszul ma córka, bez kiecek ma córka, mój zięciu. 
Zięć: Dam ja jej koszule, dam ja jej spódnice, mateczko.

Zaręczyny69

69 Por. podobny zwyczaj zaręczynowy względnie ślubny u niektó
rych plemion mongolskich.

Dwoje młodych ma się ku sobie; według starych zwyczajów 
wziąłby chłopiec patyczek i poprosił swoją ukochaną, aby chwy
ciła aa jeden koniec, podczas gdy on będzie trzymał za -drugi, aż 
go wspólnie rozłamią na dwoje. Potem, by sobie te kawałki na
wzajem ku piersiom rzucili... i po zaręczynach. Wstydziliby się 
następnie jedno drugiego i słówka do siebie przemówić by nie 
mogli, ani sobie coś podać nawzajem, chyba że ktoś trzeci, męż
czyzna lub niewiasta w tym by im pośredniczył. Gdyby się któ

6*
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reś zapomniało i przekroczyło prawo zwyczajowe, to podarunkiem 
musiałoby udobruchać wstydliwość naruszoną (stosunek ten, niby 
stosunek narzeczeństwa nazywa się taos od słowa tao « wstydzić 
się»). Trwałby ten stosunek wstydliwości poty, ażby chłopiec 
rodziców o córkę zapytał, lub ażby spotka wszy ją gdzieś bez 
świadków sandał swój zdjął i rzucił ku narzeczonej. Jeśliby go 
podjęła — to niby ślub tajemny (bez wiedzy rodziców) zawarty, 
gdyby zaś nie zwróciła uwagi na sandał, to próżne jego zaloty 
i do rodziców musiałby się wprzód zwrócić.

Więc oto tak śpiewają oboje, trzymając się pod ręce i po
drygując wesoło (Zbiór nut, II, b), 18):

My pójdziemy do ślubu, 
My pójdziemy do ślubu...

i tak wkoło, aż się im to sprzykrzy nareszcie.
Jako pieśń zaręczynową podał mi pieśń tę Franciszek Kiba, 

katechista misji katolickiej w Gobabis. Podejrzewam jednak, że 
poczciwy katechista nie chciał zdradzić mi właściwego sensu pio
senki, przypuszczając, że poczułbym się nim obrażony, gdyż ce
lem jej jest prawdopodobnie wyśmiewanie Europejczyków, na 
co zresztą wskazuje obce językowi hotentockiemu słowo Fomplora. 
Znaczenia tego słowa nie mógł mi wytłumaczyć Kiba, chociaż 
znał — w różnym zresztą stopniu — trzy najważniejsze języki tu
bylcze w Gobabis (Herero, Bechwana, Nama) i trzy języki bia
łych (niemiecki, afrikaans i angielski). Zdaje się tedy, że prze
drzeźnia ona europejskie izrwyczaje weselne — być może Niemców 
(gdyż na to wskazuje nazwisko Fomplora, przypuszczalnie po
wstałe z jakiegoś Von Flora), ustawiających się niby do orszaku 
weselnego.

Znaczenie jej byłoby więc takie:
Ja wprzód pójdę, Von Flora, 
Ja wprzód pójdę, Von Flora...

Na harmonii

A oto znów jak naśladują granie na harmonii ręcznej i wy
śmiewają europejskie strojnisie.
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Dziewczęta ustawiają się w szereg; jedna z nich niby nau
czycielka girls’ow, staje przed ich frontem, udaje, że się przegląda 
w małym lusterku trzymanym w ręce, to znów się pudruje, szmin- 
kuje, poprawia włosy, główkę przy tym to w tę to w ową stronę 
przekrzywiając zabawnie, wreszcie paru (zgrabnymi ruchami po
prawia sukienkę, sznuruje buciki, i dama gotowa do wyjścia na 
spacer czy przyjęcia gości. Równocześnie dziewczęta w szeregu, 
niby na komendę, wszystkie ruchy tej nauczycielki naśladują, 
śpiewając przy tym tak, że ich ruchy niby przy gimnastyce ryt
micznej splatają się z rytmem melodii, tworząc całość przedziw
nie piękną i harmonijną, rzec by można, wprost rozkoszną.

Słowa piosenki brzmią (Zbiór nut, II, b), 20):
Worek świszczy, 
Worek piszczy, 
Worek świszczy, 
Worek.

Miejsca już nie ma
Sytuację poniżej podanej piosenki objaśnił mi Fr. Kiba (ka- 

techista w Gobabis) w ten sposób:
Prawdopodobnie pytał ktoś o nocleg, na co otrzymał w od

powiedzi tę niezbyt przyjazną piosenkę. Jeśli tym obcym, szuka
jącym noclegu był brunatny, to objaśnienie upada jako niezgodne 
z charakterem Hotentotów, którzy przecież dla siebie nawzajem 
są niezwykle uczynni i życzliwi. Mogłoby się to odnieść chyba 
tylko do jakiegoś czarnego, i to z takiego plemienia, do którego 
Hotentoci odnoszą się wrogo, pomni może jakichś krzywd nie
dawno doznanych. Jednak ironiczny uśmiech bastardki W. Gabu- 
gona (tzn. « Potomstwo Zbłąkanej», co zresztą znakomicie oddaje 
sytuację bastardów, niby owiec zbłąkanych, których żadne stado 
ni białe, ni kolorowe przyjąć nie chce), która mi pieśń tę śpie
wała, zresztą nie bez wymownego wahania, jako też miny jej 
brunatnych towarzyszek /zdawały się zdradzać, że pieśń ta mogła 
się odnosić równie dobrze do mnie, jak do każdego innnego bia
łego. Wyraża ona żądanie tubylców, skierowane do białych, aby 
nie przychodzili brać, eksploatować ich ojczyzny z pustymi rę
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koma, nie dając nic wzamian, gdyż dla takich nie widzą oni 
miejsca w swoim kraju. Pierwsza część pieśni ma słowa busz- 
meńskie z plemienia !ku (słowa te jednak śpiewaczka rozumiała 
całkiem dobrze, co zresztą nie jest wypadkiem odosobnionym), 
druga część ma słowa hotentockie.

Słowa pieśni brzmią (Zbiór nut, II, b), 2):

Weź, ale i daj, 
Weź, ale i daj, 
Miejsca nie ma już, 
Chyba że — za cha-łupą.

Trąbka

W poniżej podanej piosence już i melodia sama zdradza 
nawet nie znającemu charakteru pieśni hotentockich, jeśli nie 
pochodzenie, to wyraźne wpływy europejskie. Widocznym jest to 
również ze słów np. tropensa (niem. Trompete). Na moją od
nośną uwagę zwróconą do H. Gooper’a, nauczyciela Szkoły Misyj
nej w Windhuk, tenże pospiesznie podstawił słowo hotentockie 
jgdvcidasa, a ponieważ miało ono o jedną sylabę za dużo do rytmu, 
więc momentalnie chciał je przystosować, skracając je do trzech 
sylab (fgdvadsa).

Piosenka (której melodia — nawiasem mówiąc — bardzo się 
podobała mojemu nauczycielowi języka hotentockiego N. Hendri- 
kowi) brzmi w ten sposób (Zbiór nut, II, b), 19):

Dokąd idziesz?
Ja trąbki szukam tu, 
Co robić chcesz?
Zagrać sobie chcę,
Grać spróbuję,
To tia to 70,

70 Słowa bez znaczenia'; tak samo wyraz «holali».
71 Niby trąbki szukając.

To tia to,
Holali, Zachaś chyli się 71, 
Holali, Zachaś chyli się.

*
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Na zakończenie chciałbym wytłumaczyć się w paru słowach 
ż takiego raczej a nie innego np. czysto naukowego potraktowa
nia tematu.

Jeśli nie ograniczyłem się do suchego zestawienia pieśni 
i suchego opisu faktów, jakich one dotyczą, to uczyniłem to dla
tego, że obok poznawczego interesu, chciałem dać wyraz temu, co 
jest moją naturalną reakcją uczuciową na nędzę bytu wymiera
jących plemion Afryki Połudn.-Zachodniej. Pomijanie zaś ujem
nych stron misji cywilizacyjnej rasy białej wśród ludów koloro
wych byłoby świadomym fałszowaniem obrazu kulturalnego tych 
ludów.

Jeżeli zaś na podstawie tego skromnego przyczynku do kul
tury Afryki tubylczej dojdzie Czytelnik do przekonania, że mimo 
różnic w przyrodzie, w dźwiękach, wyrazach, czy sposobie ujęcia 
myśli, ludzie pod jakąkolwiek szerokością geograficzną, w jakich
kolwiek żyjący warunkach pozostają jednak ludźmi, myślą, czuja, 
cieszą się i cierpią jak my, tj. zarówno zespół ich procesów bio
logicznych, jak i świat ich przeżyć jest zasadniczo podobny72, to 
sądzę, że przyczynek ten spełnił swe zadanie rzucenia choćby 
drobnych, wątłych kładek wzajemnego odczucia i zrozumienia się 
ludzi białych, brunatnych czy czarnych.

72 Może najjaskrawszym tego1 dowodem jest, że potrafimy się nie 
tylko' porozumieć, ale i rozumieć nawzajem.

Uwagi etnologiczne. Podział powyższych pieśni pod 
względem etnologicznym, a więc pod względem przynależności do 
starej kultury hotentockiej czy do kultury nowszej, którą można 
by nazwać ze względu na wpływy europejskie mieszaną, został 
właściwie już uwzględniony przy omawianiu treści i tła poszcze
gólnych pieśni. Podział zaś uwzględniający społeczne nawarstwie
nia gromady, względnie różne dziedziny jej zajęć uwidoczniony 
jest w dziale nutowym (p. str. 135).

Są tu tedy pieśni dzieci, wśród zabaw których, podobnie 
jak w pieśniach dorosłych, uderza jako jeden z naczelnych tema
tów woda. Że woida jest dla Hotentotów skarbem, świętością nie
mal rodową, to jest oczywiście jasnym. Ciekawym tylko, że mimo 
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to pieśni związane z wodą nie nabrały charakteru pieśni obrzę
dowych 73, których zresztą, podobnie jak pieśni towarzyszących 
pracy, prawie że nie ma u Hotentotów, a przynajmniej nic nie 
zdaje się wskazywać na ich istnienie.

73 Obrzędy uświęca czy uświetnia się tańcem, więc nie ma osob
nych pieśni obrzędowych tylko taneczne — praca zaś zspołowa, po
dobna do pracy kopieniaczy, nie istnieje wcale.

74 Zapisywanie słów towarzyszących tańcom okazało się niewyko
nalne wobec skoncentrowania całej uwagi na chwytaniu melodii, co 
już samo przez się przy wielogłosowym ich charakterze nastręczało 
ogromne trudności. Ograniczyłem się tylko do zaznaczenia towarzyszą
cych tańcom ejakulacji, najczęściej pomijając wplatające się w nie co 
pewien czas poszczególne -wyrazy czy zdania.

Charakter obrzędowy zdają się posiadać tylko niektóre tańce 
i towarzyszące im pieśni taneczne74.

Pieśniom o zwierzętach również brak charakteru obrzędo
wego, raczej odzwierciedla się w nich niezwykła bystrość obser
wacji i pogodne, wesołe spojrzenie Hotentota na świat, któremu 
fantazja jego zwłaszcza w bajkach stara się odjąć dużo ostrych, 
surowych rysów, a ubarwić je natomiast żywym humorem i nie
frasobliwym śmiechem. Ta sama skłonność do żartobliwego trak
towania widoczna jest również w pieśniach dotyczących ludzi 
i ich spraw. Nie brak jednak i zdolności odczuwania tragizmu, 
jak to widać w pieśni o «Wielkiej Słabości», lub o «Sierocie». 
Ostatnie dwie pieśni-pantomimy mogłyby uchodzić za pierwo
ciny dramatu, podobnie jak «Duet zięcia i teściowej», nie mówiąc 
o innych pieśniach równie pogodnym owianych nastrojem, 
mógłby stanowić źródło dla pierwocin komedii.

Wreszcie co do przynależności etnicznej trudno po najwięk
szej części zdecydować, która pieśń powstała u Hotentotów, 
a która u Dama, gdyż oczywiście na tym fakcie, że odnośną pieśń 
śpiewał krajowiec Dama czy Hotentot nie można wiele budować 
wobec stałego sąsiedztwa i przenikania isię kulturowego obu ple
mion. Na ogół jednak pieśni śpiewane przez M. !Goraseba i przez 
Tinę zdają się zawierać obcy hotentockim pieśniom element 
etniczny, a więc prawdopodobnie są na ogół wytworem Dama. 
Hotentockie pieśni wyrastają prawdopodobnie z dwóch źródeł: 
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z pozbawionych najczęściej słów krótkich, wahadłowych75, mo
tywów buszmeńskich i z jakiejś przymieszki motywów niezna
nego bliżej szczepu, przypuszczalnie chamickiego.

75 Jest to wyrażenie dra Schneider’a, któremu (podobnie jak i prof.
Chybińskiemu) zawdzięczam wiele cennych wskazówek, dotyczących 
opracowania tych pieśni (por. Geschichte der Mehrstimmigkeit, Berlin 
1934). Powyżej wspomniany autor został uderzony przy przeglądaniu
niektórych pieśni ich podobieństwem do typu pieśni Lapończyków.

78 Że drugi i trzeci głos przy tej i kilku innych pieśniach mógł 
powsać pod wpływem europejskim, można by wprawdzie przypusz
czać, ale udowodnić w poszczególnym wypadku trudno — por. M. 
Schneider, Geschichte der Mehrstimmigkeit.

Pod względem muzykologicznym pieśni te wykazują 
srukturę i typ dość różnorodny. Najprostsze oczywiście są pieśni 
zabaw dziecięcych, względnie, gdy rozpatrujemy pieśni na pła
szczyźnie etnologicznej, pieśni o pierwiastku strukturalnym busz- 
meńskim. Są to pieśni, gdzie odcinek (jeśli nie motyw) stanowi 
równocześnie frazę-poprzednik, która wraz z podobnym następni
kiem w typowo dziecinny sposób może powtarzać się bez końca 
(«Kołysanka») 76 * 78.

«Flamingo», «Gomareb», «Mocne piwo» ciekawe są przez 
swą strukturę, opierającą się na jednym czy dwu tonach podsta
wowych, wokół których grupują się pozostałe tony, przechodząc 
w górę czy w dół od nich.

Klasyczną budowę (8 taktów — period muzyczny) mimo pro
stoty swego motywu wykazuje np. «U Źródła» czy «Zebra».

Rozwiniętą i swoistą budowę ma np. «Paw».
Ciekawe są zakończenia niektórych melodii, wyrażające się 

w spadku wysokości na końcu pieśni o tercję, kwintę lub sekstę 
np. «Steenbok», «Zebra», «Osa», «O Żyrafie i Szakalu», «Ptasizku 
maleńki», «Hesarus».

Typ melodii Dama przedstawia na ogół większe bogactwo 
motywów np. «Wielka Słabość», «Sierota», «Zahukane Strusiątko», 
«Paw», «Osa», «Ptaszku, ptaszku» i «Hesarus».

Typ hotentocki widoczny jest w pieśniach takich jak: 
«Zwada», «Bez męża niewiasta», «Jedynak i Wychuchany», 
»Steenbok».
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Buszmeński element przebija się np. w pieśni: «Kochamj 
się», «Weź ale i daj», «Żyrafa».

Motywy obce, przypuszczalnie chamickie zdają się zawierać 
pieśni: «Jedynak i Wychuchany», «Gemsbok», «Duet zięcia i te
ściowej», a to ze względu na styl zbliżony do mowy (parlando).

Z tańców typowo hotentockim jest taniec «O brunatnej kro- 
wie», i może taniec «Gemsboka», inne prawdopodobnie są wy
tworem Dama, w ostatnim zaś widać wpływy europejskie.

Uwagi o języku pieśni. Zwrócę uwagę na dwa ude
rzające pod względem językowym fakty, jakie dadzą się zaobser
wować przy analizie pieśni.

Otóż dwie pieśni o motywach buszmeńskich zawierają rów
nież wplątane poszczególne wyrazy buszmeńskie, mianowicie 
w pieśni «Kochamy się» pierwszy wyraz «My» (E-si) jest wzięty 
z języka buszmeńskiego, w pieśni zaś «Miejsoa nie ma już» pier
wsze zdanie «Weź ale i daj» również wzięto z języka buszmeń
skiego. Czyby to miało wskazywać na początki muzyki wokalnej 
u któregoś z plemion buszmeńskich, będącego pod silniejszym niż 
inne wpływem kultury hotentockiej? Zapożyczenie wraz z mo
tywem i wyrazu czy zdania buszmeńskiego zda je się na to wska
zywać.

Druga obserwacja dotyczy różnic dialektycznych między 
Narna a Dama. Plemię Dama, jak wiadomo, straciło własny ję
zyk, a przyjęło jeżyk hotentocki, w którym jednak wytworzyło 
ono tak w systemie dźwiękowym, jak i w gramatyce czy słowo- 
twórstwie kilka odrębnych rysów dialektycznych (np. mniej wy
raźna artykulacja mlasków; pewna, nieznaczna zresztą ilość wy
razów bez mlasków, które są obce językowi hotentockiemu).

Otóż ciekawy rys gramatyczny odzwierciedla pieśń: « Pawia
nowi dobrze». W pieśni tej brak sufiksów, wskazujących na rodzaj 
Qnora zamiast fnorab, Iharo zamiast Iharob względnie Iharoba). 
Dwa przypuszczenia są możliwe: Albo pieśń powstała u Hotento- 
tów i pochodzi z czasów, kiedy jeszcze Hotentoci nie dostali się 
w orbitę obcego plemienia chamickiego, pod którego wpływem 
wytworzyła się w ich języku cecha gramatyczna podobna do ro
dzaju gramatycznego, albo jeśli jest ona wytworem Dama (na co 
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zdaje się wskazywać melodia), to powstała w okresie, kiedy jesz
cze ci ostatni nie przyswoili sobie powyżej omawianych rozróż
nień. Możliwe zresztą, że stało się to jeszcze w tym czasie, gdy 
i Hotentoci owych rozróżnień jeszcze nie nabyli, nie mogły więc 
również znaleźć się w tekście pieśni Dama. W każdym razie 
wszystko, nie wyłączając struktury melodii, zdaje się wskazywać 
na to, że pieśń ta należy do starszych warstw poezji plemienia 
Dama.

W nowszych pieśniach Hotentotów czy Dama pojawiają się 
niejednokrotnie wyrazy obce, najczęściej z języka niemieckiego 
np. wyraz «Hefe-dose» (Dose von Hefe), «Katsi» (Katze), «tro- 
pensa» (Trompete); czasem z dialektu; języka holenderskiego 
w Afryce Południowej tzw. Afrikaans np. leen «obcy».

Zagadkowo przedstawia się język pieśni «Na harmonii*; 
znaczenia wyrazów tej pieśni nie mógł mi wytłumaczyć żaden 
krajowiec, choć wyraz saka nie wygląda na czysty twór dźwięko- 
naśladowczy. Wyraz dźwięko-naśladowczy (onomatopeja) ouiuiu 
jest używany w języku sudańskim Ewe na oznaczenie pewnej 
zabawki; mianowicie puste łuski z owoców nanizane na jakąś nić 
wydają w chwili, gdy się nimi wymachuje, szumiący, gwiżdżący 
dźwięk77. Wobec podobieństwa sytuacji, którą ma pieśń ta odtwa
rzać zdecydowałem się na tłumaczenie wyrazu soka według wy
razu soke «lorba», «worek» w oparciu o wyraz soklo «dźwięczący, 
klekocący pierścień na kostce u nogi». W podobny sposób zdecy
dowałem się na przypuszczenie dotyczące znaczenia wyrazu 
sala-bi, którego pierwsza część w Ewe znaczy sala «unoszący 
się, rzucający się na dół», -bi sufiks rzeczowników rodzaju mę
skiego. Jeżeli przypuszczenia moje są słuszne, to pieśń ta wskazy
wałaby na związek plemienia Dama z grupą Kwa języków za- 
chodnio-sudańskich.

77 Por. D. Westermann, Wórterbuch der Ewe-Sprache, Berlin 
1905, str. 556.



Pieśni Hotentotów i Dama 
Hotentot and Dama Songs.

1. Pieśni dzieci - Children songs.

H 1. Kołysanka - Lullaby. Wir,dhook H Kolec - Thorn. windh00te

Ti - ti - na do

Uwaga: W powyższym Zbiorze nut litera II oznacza pieśń hoten 
tocką, litera D — pieśń śpiewaną przez szczep Dama.
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Gabis
12. Kotuś The kitten.

Windhoek 
MJ Goraseb

11 Wszędobylski szakal - The jackal 
being everywhere.

13. Pawian - Hobandus (The baboon).
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11. Pieśni dorosłych - Songs of adult 

a) O zwierzętach - About animals.
2. Flamingo - Flamingo.

Gabis 
 k . Girls from the Reserve.

2. Żyrafa - Giraffe.
Gobobis

A. A mo - | gcas.

Sa- la- mi - ga tse- tse- ga - tse Kyoi-lnai ti Inai ta a - ba te

|| o * gu - ta ra ta a - ba te

Sa- la - mi- ga tse- tse- ga - tse

5. Jedynak iWychuchany - 6. Kiwacz -

An only one and a caressed one.
£) Windhook

The wagging baboon.
Windhook 

M.! Goraseb-

Bo - yom bo - yom

Sa - la - bi sa - la • bi

E- ta o- ra o-ra o- ra ti-ta go mTos go||na-ba

7. Gemsbok - Gemsbok.
Windhook

M ! Goraseb.

Igai - se Igu - i l| na -ba ! gu ! a - ba re
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8. Pawianowi dobrze

10. Osa - Wasp
11 O żyrafie i szakalu -

The qiraffe ond the lacked.
WindhoekGobobis 

A ma | g cos

Ai no pi ka ro h7 Ige ru - bo 1 gam 1» - to | nam

14. Ptaszku maleńki - The little bird.
Windhook M.1 Goraseb.

1)
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15. Paw - Paauw (a kind peacock).

Gai 1 nu<- bi ' Kyo • he ga* 1 nui

16. Błękitny ptak - The blue bird.
Okahandia

bi 1 kxo • he ha

Drwiny z zabitego zwierza - 
Jeering of killed game.

18. Zahukane Strusiqtko
A little ostrich too scolded.

Windhook
MJ Goraseb.

Leen ! hub kyc

Kxoe- so kyo kXoe- so
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<X)

b) O ludziach-About men.
1. Kochamy się-We love each other.

R-H Gabis

E • si |nam- gu se o- ro • sa ra o- ro • se

2. Miejsca nie ma już -
p-iiThere is no place more.

H,.L I,

3. Ma ma mama... - My mother has...

gai sa • me • saTi ma - mas gye

4. Buszmeni - The Bushmen.

II eis | guis gye‘ a ti Oms • g3 Au- si Sa- no- ti Sa- na • ti Sa- na- gu

5. Bez męża niewiasta -
Au - si Sa^^ha- ti Sa- na • ti Sa- na • gu

6.Źródło Sżumne-High sounding spring.

A - us gu- gus go- ba te re

gye gai-se da- u * xo- so

- us gu - gus go- ba te re

Hotentoci 7
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7. Wielka słabość - The great 8. Sierota-The orphan.

[kyu- ta ra’i gye a - na te re

Ta- nas ai da - O te re

Da - o te rt-

Gai ||ós gye a - na te re

He he he

10. „Uśmiech" — rzeka .-
D „The smiling" — river^^

A u. tf v l । Goroieb.

12. Gomareb - Gomareb

!go- wo - ya E - li- se E- li- se

11. Byle czarne - Is it really 
D black one? Gobabis

4o - yue ba ta - ri o - a - ba

13. Mocne piwo - Strong beer.

He- Fe do- se he- fe do- se

He te do se he - fe do- se
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14. Hanno...- Hanni...

|| kx° • wa am - ba te re

16. Czarny wózek-Black trunk 
(lorry).

WindhookD

15. Drzewa mi narqb- 
n Split me the wood.w, ;

1 Windhook

A- bi ti Lu ■ ka - tse

17 Duet zięcia i teściowej - Duet 
of the son - in-law and the mother

Gu • ni • sas n~ |(nai 0- go
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20. Na harmonii - The hand- 1. Taniec Dama - Dama - dance.

I - je - i - je - ho I -ha-he ho-ho Hu- e Hu- e- e - ho I - je - i. je - ho Hu - ho
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5 Taniec Dama „Wielka Epidemia.". -Dama - Dance „An epidemical
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SUMMARY 
of the work 

„THE HOTTENTOT* 
by Roman Stopa

The work comprises 4 chapiters as follows:
I. Culture (illustrated with native texts).
II. Language. The first part of this chapter gives a general 

characteristic with special regard to the clicks in the phonetic 
system of the Hottentot language. Follows the description of the 
musical accent, with regard to the part it plays in the language 
as the so-called semantic tone differentiating the meaning of 
words which are identical as to sounds and dissimilar only as to 
their tonal structure.

Regard has also been given to the question whether and to 
what extent does the tonal structure of words change:

a) in a phrase context,
b) in the group pronunciation,
c) under the influence of emotion,
d) lastly when treated as a song.
III. Tales (collected with the tribe of Bondel Swarts).
IV. Songs and Dances (on the background of the description 

of life in the steppe). The whole of the last chapter has been 
translated here.

During my stay in South-West Africa I did not confine myself 
to linguistic studies, but took every opportunity to collect the 
songs of the natives1, endeavouring to record as faithfully as 
possible both the words of the songs and their tunes. In this work 
I was greatly assisted by the violin. Besides helping me to control 

1 Chiefly Hottentots and Dama; the latter tribe seems to have 
shared for centuries the history, culture and language of the Hottentots, 
from which it differs in its physical type, which resembles that of the 
Sudan negroes. The name D a m a r a is also used.
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my own ear, it enabled me to appeal to the control of the singer, 
which was of decisive importance for ensuring the faithfulness 
of the tunes recorded, and, in case of need, I could thus correct 
imperfectly heard notes until the tune as played on the violin 
would completely satisfy my singers.

It need hardly be pointed out that the poetry or the songs 
of any people can afford far-reaching indications, not only con
cerning its mentality, but also as regards its external con
ditions of life, indications which, while illustrating the 
mental culture of the people, at the same time reflect certain 
features of its material civilization.

It is manifest that the latter expresses itself, above all, in 
the subj e ct-mat ter, i. e. in the obj ects which, by stirring 
the people’s fancy, have become a source of the creative emotion 
released in song, dance, or folk-tale. There is nothing strange in 
the fact that this creative art reflects the ancient, I may say 
the racial, Hottentot civilization. For the world of 
the senses and the world of fancy are inextricably interwoven 
in the soul of primitive man, as long as he remains within the 
sphere of his own tribal culture, or rather they remould each 
other to such an extent that there is no longer any telling where 
the one ends and the other begins.. But the activities of the 
fancy and the creative art of popular poetry will, as a rule, 
cease when the soul of primitive man finds itself facing a world- 
of different outlook, finds itself among phenomena it cannot 
understand, among things which are not the product of its own 
native civilization. These things stand out as alien shapes on its 
background, confounding and blurring its once pure and imme
diately intelligible outlines. This being so, it may appear strange 
that the Hottentot, though surrounded after the arrival of the 
Europeans by conditions not at all favourable to poetical creaii- 
veness, has never ceased to sing. Yet for primitive people endowed 
with the rich fancy of the Hottentots there is no silence, 
even though in their surroundings things may appear 
which cannot be harmoniously blended with the 
world of their own previous experience, with the world of the 
things and phenomena that, fixed by agelong tradition in the 
tribal rites and ceremonies, have become a vital function of 
the individual and a social link of the co m- 
m unity. For song, dance, and storytelling by the camp-fire in 
the evening are with this race the expression of innate tribal 
characteristics and seem to be equally essential to life as sun 
rand air.
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Such a people must sing, though it may be standing — 
unconsciously perhaps — on the brink of a precipice, of the 
destruction of its native forms, say instinctive, urge to 
escape, if only momentarily, from the external world with all 
its roughness and cruelty, from the failures in the ever-lasting 
struggle with the real world of nature, to pass 2 into another world, 
a world of fancy, which is surely happier and more beautiful 
than the real one. And it is i n this urge that the will to live 
of the race, its longing for the joy that braces up the vital forces, 
one might say its y e a r n i n g a f t er the i d e a 1, is manifes
ted. For surely without these longings both tribe and individual 
are prisoners of the external world and, unable to reshape reality 
in accordance with their own cravings, they become mere shadows 
and ghosts of their former selves, in which the soul is only 
entangled, but from which the spirit that gives birth to the will 
to live, to the urge to grow, to that creative longing, has fled.

. 2 Besides, as has been said above, the limits of the external world' 
and the world of fancy are here extraordinarily fluctuating, so' that 
<tpassing» from the one to the other is really a gross abuse of ((meta
phor)), grafting upon the psychology of a primitive people expressions, 
proper to European habits of thought and speech.

3 Here it must be stated that the Bushmen have, properly speak
ing, already ceased to sing spontaneously and to create 
poetry.

4 Unless, indeed, the conscience of mankind in the twentieth 
century proves somewhat tenderer than the conscience of the soldiers 
and traders who bought everything from the Tasmanians with liquor 
and corals, everything, even the desire to live!

Thus it was — alas! — with the Tasmanian race that 
perished in the sight of a world to which a human fellowship 
embracing all mankind was as yet unknown. Thus the Slavonic 
race of the Lusatians is slowly dying out in our own days; and 
thus, too, the Bushman3 race is approaching its extinction on the 
desertlike steppes of Namib and Kalahari. The same fate seems 
to be in store for the Hottentots 4.

((Like leaves on trees the race of man is found, 
Now green in youth, now with’ring on the ground; 
Another race the following spring supplies, 
They fall successive, and successive risew.

(Homer, Iliad VI, 11. 146'—149).
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On one farm 5 in South-Wesit Africa I made the acquaintance 
of a native aged about fifteen, who by some strange coincidence 
had nearly every day something to do at the wheel of a windmill. 
Now, whenever he had climbed upon the wheel, he would sing 
despite the fact that every careless movement or clumsy step 
threatened a fall. At that moment there would come from high up 
in the air the melancholy, yearning strains of his song. Perhaps 
he was amused by his unusual situation, but it may just as well 
be supposed that, while suspended between earth and sky, he 
forgot about himself in song, i. e. that his song was at that 
moment an escape from reality, and perhaps the expression of 
that longing for something unknown, unrealised, but never
theless moire beautiful than the drab existence of a shepherd, 
which was rendered even more unpleasant by periods when he 
was visited by some illness, being at such times spoken of as 
«malkopy>6, meaning that he was not quite of sound mind.

5 Mr. W. Versfeld’s farm, called Tigerpoiort.
6 In Afrikaans malkop means ‘madcap’.
7 Cf. the fourteen points of President Wilson’s manifesto.

The song of that lad on the wheel of the windmill still rings 
in my ears, and his image seems to symbolize the fate of the 
Hottentots. It may be that from the soul of that doomed race, too, 
has not yet fled the longing for better things, the faith that, just 
as the steppe which lies lifeless in the glow of the broiling sun 
will soon be covered with verdure when the rainy season sets in, 
will be decked with fresh blossoms every year, so their race will 
one day rise again from its deathlike swoon to new life.

Man avoids unpleasant things by natural instinct, but the 
above-named conception of striving after the ideal also implies 
the removal of all painful and unpleasant things, as it were flints 
and thorns that hurt the feet of mankind in its pursuit of freedom 
and happiness. The eighteenth century, called the century of 
enlightenment, raised the ciy for the individual’s right to liberty. 
In the twentieth century, on the gory battle-fields of the Great 
War, was born the cry for the right of nations to live 7. It is not 
without pride that we point to a number of humanitarian institu
tions even for animals, such as the Society for the Prevention 
of Cruelty to Animals, animal hospitals and reservations, or the 
measures taken to preserve bison or beavers from becoming 
completely extinct, and we rightly regard these as conquests of 
the civilization of the twentieth century. Are we not then justified 
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in appealing to all who believe that, as civilization progresses, 
the sum of suffering on earth should diminish, in appealing to 
all such noble-minded men, so that something be done — that 
a reservation with water and game be created — to save the fast- 
perishing race of the Bushmen and Hottentots...

It is not my business to elaborate the ways and means by 
which such an effect may be obtained. To me, a casual observer, 
this appears as one of a whole series of problems which Africa 
offers in general and South-West Africa in particular.

But the picture of the life of the steppe-dwellers as drawn 
in the following pages, and the problem arising therefrom can 
only gain in expressiveness by the light thrown on it by the 
problems of the other races inhabiting South-West Africa. Hence 
it will not be amiss to give in this place some direct impressions 
of the nature and people of that country, from which impressions 
the problems in question will grow out by themselves, forthwith 
calling for the attention of every unprejudiced observer.

There are, above all, those boundless spaces of the steppe, 
giving a strong feeling of freedom, so dear to man. There are the 
nights in the thickets of the steppe, loud at times with the voices 
of all sorts of living beings among the trees and bushes which 
grow luxuriantly in beds of rivers that often do not carry a drop 
of water for years; at other times the silence of the night is only 
interrupted by the howling of jackals in the distance. Such 
experiences engrave themselves upon the human soul as deep, 
indelible, unforgettable impressions... And on the background of 
this nature stands out man in a quiet, harmonious understanding 
with it, as it were in an alliance with nature, primitive man with 
the mentality of a child, with delicate hands which are not made 
for heavy work, with legs as slim as an antelope’s. This man 
used to be the lord of the country, a bold, free hunter. To-day he 
is a timid, crouching pariah, persecuted by everybody, hated by 
blacks and whites alike, as if he were an ape-man or an emaciated 
apparition of death in the steppe... Such is the Bushman, at 
present deprived of his natural sustenance, the game of the steppe, 
and therefore hunting the farmers’ sheep rather than antelopes, 
a wretch with the sign of death branded on his forehead — the 
death that comes from hunger in the steppe or from yearning 
for freedom in prison. This is the tragedy of a race incapable of 
adapting itself to conditions of life other than hunting or gathering 
the berries, roots, and tubers that grow in the steppe; on the other 
hand it is the problem of keeping alive people who live in glaring 
contrariety to the existing laws of the country.
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By the side of the Bushman there is the Hottentot, another 
doomed race of men. With childlike ease of heart, with a carefree 
smile in his friendly, if sometimes a little wild1, eyes, he travels 
on towards the extinction of his race, — the Hottentot, a born 
shepherd, formerly the owner of floaks, pastures and springs, 
now pining in the service of the whites or «at liberty» in the 
reservations — this again is a whole economic problem in itself, 
incapable of solution by the most decent farmer, who may, 
moreover, have his own problem of living to solve, sometimes* 
quite as grim and difficult as the problem of keeping the Hotten
tots alive. (At this unfavourable appreciation of the situation 
of the Hottentots and Bushmen I have arrived on the strength 
of personal observation, but it has been confirmed by talks I had 
with the missionaries, first with Rev. Dr. Vedder at Okahandja, 
and then also with Rev. Father Temper at Gabis).

These blacks, be they servants (bamboes) to the whites, or 
be they independent owners of flocks and plots of ground sown 
with maize, are some of them lazy, others industrious and thrifty, 
others again careless and unreliable, sometimes addicted to drink, 
but nearly all of them have two features in common: they are 
dirty and they are compassionate to such an extent that they will 
share the last crumb of bread, or of «mieliepap» (a pap made 
of maize flour), and the last shirt with the others as with brothers. 
Lastly here are the whites, sometimes decent, honest men, who 
can recognize a fellowman even in the Bushman, at other times 
full of hatred towards the blacks, while others again are absorbed 
by the struggle with the wild, untamed nature of the steppe, with 
the lack of rain, with locusts, with cattle-destroying diseases; 
and they proceed with the blacks as with children — humanely 
but firmly. This again is a problem, or rather a whole series 
of problems.

Amidst all these antagonisms of white, brown, and black 
men, and, lastly, bastards — who again constitute a problem in 
themselves both for the legislation and for the economy of the 
South African Union — or else amidst the natives left to their 
own devices in the reservations, the missions are busy. However, 
the coordination of the work of the various missions has not 
been established yet.

The solution of the problem of keeping alive the Bushmen 
and Hottentots — which is linked up with a number of others, 
e. g. the problem of reawakening the at present slumbering 
powers of the artistic creativeness of the Bushmen and Hotten
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tots, by affording them conditions favourable to the development 
of dance, song, and folk-tale, by giving them culture and civili
zation in forms suited to their psychology and in doses not 
exceeding their mental capacity, by arousing in them the desire 
to live instead of their present apathy8, — together with the 
solution of the life problem of the other races represents a task, 
that is difficult but nice and certainly the «human» one indeed.

8 At present the apathy of the Hottentots must, it seems to me, 
strike every watchful and unprejudiced observer.

In order to sufficiently understand the essence of the poetry 
inherent in the Hottentot songs, dance, and tales, to exactly 
appraise the significance they possess for linking the will and 
fancy of the individual to the phenomena of communal life, and 
lastly to feel, if only in part, their simple childish eloquence and 
the charm which they exercise upon the soul, sweeping it 
irresistibly into the powerful circle of events of surrounding 
nature, it seems to me indispensable to draw, though only in 
a few strokes, the background out of which this poetry has drawn 
its subject-matter, just as a flower draws its vital juices from its 
native soil.

The Veldts of Africa.
But we shall speak of it anon.
You see a veldt. As far your eye can reach no trace of human 

dwellings, no trace of any kind of things made by human hand, 
just a space of grass below and a space of blue overhead. Bushes 
here and there and sometimes sand and sitones, until suddenly 
in the distance a denser green of grass and trees growing more 
thickly arouses a quicker beating of the heart of the Bushman 
or Hottentot, fainting from hunger and thirst in search of some 
roots or tuber, or a nest of a bird — it is a river. But you will 
not find flowing water on its bottom... nothing but damp sand 
and perhaps a small puddle, or a spring from the place where in 
the season of rain the waters whirl on (their way to the sea. Here 
on the riverside baboons like to do their exercises on the branches 
or their races on the tops of the trees and bask in the sun, seeking 
insects in one another’s shaggy bodies.

Somewhere further on .a few dwellings are set off, away 
from the river, so as not to startle the beasts on their way to the 
water. Perhaps the word is not properly chosen, for can you call 
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a dwelling a few props driven into the earth and covered with 
branches? Inside you’ll find some skins spread on the ground, 
a bow and arrows, a bag and a stick to dig in search of water 
or tubers. And that is the whole culture of the exclusive ruler 
of these lands in former days, huntsman and gatherer of the 
steppes, the Bushman or Hottentot, impoverished now and 
deprived of his herds. Here you shall hear the voice of this bygone 
culture echoing in the songs of the old Hottentot women, like 
aged naive children. You shall isee this culture vibrating in the 
movements of the untiring Hottentots, dancing in the moonlight 
throughout the night, as if dazzled by some vision of an antelope 
or hyena. You shall see it bursting in the games of their children 
and in their fairy tales interlaced with songs, in which the 
inspired imagination of the tribe enclosed the quiet wisdom of 
the man of nature.

But here are the people. Let them express themselves in the 
poetry of their wild hearts, regardless of restraint and in their 
hard dreary life on the veldt.

The Great Illness.
You can see in the song of the ‘great disease’ (death) to 

what an extent a great misfortune, a tragedy of the tribe, is 
capable of liberating, out of a Hottentot’s drowsy soul, in the 
moment of a tale, the craving to spend itself in movement and 
song.

You must imagine now, so as to better understand those 
moments of dread, a number of thin exhausted human beings 
(it really is the usual image of the Hottentots) gathered in a circle 
around some spare space of ground. A few strokes of the hand 
of some old woman, accompanied by a hardly audible murmur, 
a few ejaculations, and the tune is started. It is instantly carried 
on by others, who add their own strokes and mutterings. That 
is the background on which every moment someone’s ejaculations 
are bursting (for example ee—ye, ee—ye—ho), hoo—a, hoo—a— 
hoo—aho) or the sounds of a song sung by fragments (i. e. one 
bar at a time) now by one and now another dancer, or by some 
of them together... these are the ‘dramatis personae’.

And now the action is developing. One of the shapes is 
detaching itself from the circle and approaching the middle of 
the spare space, then a second and a third follows, either man 
or woman, with the gestures of a deadly sick person. The power 
of expression, the excitement of the performers is so intense, that 
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maybe the temperature of some of them, if measured, would show 
fever. Tottering about they sing. (For the respective melody see 
below Hottentot and Dama Songis, Group II. Songs of adult, section 
b). About men, number 7, given here in short as II. b) 7):

I am tremb — ling, 
Do wrap me up, 
my forehead 
do burn it out9, 
do burn it out, 
wicked di — 
sease wrap me up, 
do wrap me up.

9 The burning of a sign on the forehead is supposed to stop fever, 
headache etc., following the principle: similia similibus curantur.

10 The Hottents’ children (and even more so the children of the 
Bushmen) often have swollen, bulging stomachs.
Hotenloci 8

The Orphan.
See now how much poetry and how much dramatic strain 

is enclosed in the picture below.
In the hut of a grandfather (with a rather suggestive name: 

Hagobesib — Comegone) an orphan-child is playing (with a hint 
in its name too: Ikhoni-be Ilkoms = Tuber-like-Belly). On the 
ground the old sickly Comegone is stretched out upon the sikins 
of some goats or antelopes. His wife, the grandmother of the 
child, has gone out in search of some dried sticks to prepare a meal 
with, or perhaps to dig out some tuber roots, or gather pump
kins — Isamas, which in the dry season are sometimes the only 
food of the Bushman or Hottentot.

It so happened that during her absence the old man died... 
Tuberlike-Belly10 sat quietly playing with the sand or clay of 
the hut.

And now here comes some friend of her grandfather Co
megone and, seeing that the old man is dead, turns to that small, 
you may say, triple orphan with these words (II. b) 8):

Comegone, look,
The old fellow, strange thing, iis dead:
Tuber-belly, where
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is granny, where is she? 
ha, ha, ha... ha, ha, ha.

And this cry ha, ha, ha expressed the first time in a three 
sound chord and repeated again in the same chord, but with the 
last ‘ha’ a whole tone lower, shows with such dreary vividness 
the tragedy of the child’s situation that you feel that here it is 
not the depth or poetry that speaks throughout this song, and 
it is not the blossoming of a soil’s culture, that was ploughed 
with a share, or dug with a hoe, it is life itself, the gloomy, 
unaffected, incongruous life of the native, that bursts with such 
a growl every moment: when he snatches birds from the nest, 
or kills the graceful antelope, when finally, trying to save himself 
from inevitable starvation, he leaves behind the old and the 
infants, to rid himself of the burden in his deadly race in search 
of a spring or desert pool, the only places where in the dry season 
one may find perchance some roots, tubers or ‘tsamas’ which 
may give a drop of moisture for the burning tongue and maybe 
a bit of food for the empty hollow of the stomach of the exhausted 
and starving Bushman.

Perhaps this final ha-ha-ha would seem quaint, being so 
like a wide, fullmouthed laugh, for mirth in this particular si
tuation — speaking delicately — should be out of place. But one 
who knows the depths of the soul of a Hottentot, to whom death 
is just as natural and common a phenomenon as sleep and 
awakening, will not be scared at the idea that those sounds may, 
as well as not, express laughter at the irony of fate, that mocked 
so cruelly the orphan’s fortune, or perhaps compassion, or just 
the usual bewilderment at how oddly everything is mingled up 
in this strange world.

And now again, from this spot where a human life drama 
has thus been displayed, let us move into the veldt. Perhaps the 
soul of the Hottentot will find more peace and joy in this vast 
unlimited plain, under the dome of the blue sky, where the whole 
of nature, even the sand and the air itself, are enjoying the sun 
and that which surely is the most precious thing for all beings — 
Freedom.

Oh yes, enjoying freedom, but for the law of an empty 
stomach (and parched throat), the law which now and then 
disturbs the peacefulness of the veldt by the roar of a lion tearing 
to pieces a deer, the shriek of a dove whose young have been taken 
away from the nest, or the cry of a peacock caught in a trap.

And at such moments of excitement inspiration is also 
aroused and songs are born.
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The Blue Bird.

On a tree, in a nest sits a beautiful bird with radiant blue 
feathers — the veldt dove. A man comes and by the law, or 
disloyalty, of the stronger takes away its squealing brood.

Quite a natural thing, a situation in which the native knows 
no (Struggle, no meditation. Simply thus: I found the nest, it’s 
mine, and that’s the end of it.

Yes, the end of it for nearly every average desert man, except 
for those for whom the squeak of a bird awakes some chords, 
not even of sympathy, but rather of a feeling slumbering in the 
depths of the heart, a feeling of a community of existence, or 
a community of mutual understanding of the whole world of 
different beasts and birds, reptiles and insects. This mutual 
understanding of the common, similar existence of man and 
beast is clearly seen in their world of magic, in their world of 
‘totems’ and fairy-tales born in the light of the evenings by the 
flickering wood-pile, as well as in their songs and pantomime- 
dances. It is then in the moonlight that the impressions are 
revived of the hunter’s daily deeds, so closely mingled with the 
existence of the animals, that the boundary-line between reality 
and creative imagination is soon lost. Here is a new strange 
world of animal life formed from the connection of two natures 
and seen, not with the eyes of an enemy, for a man is that to the 
animal during the day, but with the eyes of a fellow-partner in 
the hard order of things, where one must struggle between the 
harsh and stern dispositions of one’s own nature and the dreary, 
unmerciful nature of the veldt.

Here is a song about a dove, an eloquent witness of the 
feelings of the hunter at the moment of stealing the nest: ‘You 
dove sitting on the eggs, my dove...’ or in a free translation to the 
rhythm of the song:

My pigeon in the nest, my bird: my pigeon in the nest, my 
bird, ee ye ee ye ho ee ye ha ho (II. a), 16).

The sounds ‘ee ye ee ye ho ee ye ha ho’ have no meaning, 
it seems. They are just like echoes that resound from the surface 
of some rocks, perhaps the echo of the bleating of a sheep seized 
by an eagle, or like the ripples of the ocean, when the waves 
strike the shore with a thrash, bringing sad news from distant 
lands, somewhere from Namib — the Bushmen’s desert: ‘There 
were many stones, but bread was scarce’.

8'
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Here is a song about a peacock complaining to his brother11:

11 According to the words of the song, to his «grandfather», be
cause being called «grandfather)) is considered flattering to him who is 
so called.

Dear peacock, dear grandfather, 
Please break that snare!
It is me, iit is me here, 
A nice big peacock 
With a tufted head, 
With a tufted head, 
The noose hurts me, 
The noose hurts me, 
The big noose is strangling me.

The Peacock (IL a), 15).
The H e s a r u s.

When we are in the steppe and the heat of the sun becomes 
oppressive, we shall go to that waterless river, as a thirsty stag 
to a spring, and we shall burrow in the moist sand and, perhaps, 
strike a life-giving vein of water. The way to it will be shown 
by the bird whose favourite titbit is, just as the Bushman’s, the 
steppe locust. And since this bird likes to keep near the water, 
the Hottentot rejoices at his sight and apostrophies him thus 
(II. a), 12):

Oh hesarus, way to the waiter, 
Oh hesarus, way to the waiter, -er.

And when they are among the swarms, of birds that people the 
bushes and trees of the riverside, enlivening them with their twit
tering, it will only be natural for the Hottentot to be carried away 
by this cheerful choir and to join in with his own song. And there 
will be good cause for singing, for that river in the midst of the 
steppe is a perfect paradise of animals and men...

At the spring.
But lo! another Bushman or Hottentot is already sitting by 

the well, like a brownie watching over a priceless treasure, and he 
jealously guards his water. So it will be necessary to bespeak the 
favour of the owner of the well with a little song II. 3):

Lock, look, look, 
Dear comrade... 11
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Dear, dear, dear, 
Dear comrade...
Behold, I am fainting 
For lack of water... 
Oh do let me drink.

Qurrel.
So the well must be approached with peace in one’s heart, 

as a pilgrim goes to some spiritual feast, for otherwise the intruder 
may fare like that proud horseman who, without stopping to ask 
the favour of the Bushman guarding the well, bent boldly forward 
himself and was going to water his horse, when the Bushman 
drove him away with angry words, and maybe sent a poisoned 
arrow after him, giving him this ditty in reply to his arrogant 
behaviour (I. 4):

Doest set strife with me,
Wretched jade...
Drunk will not be 
My waiter.

A request for Water.
So the Hottentot will flatter the guardian of the well with 

a song which is also sometimes heard among the little Hottentot 
urchins that spend their time merrily frisking and gambolling 
about (I. 5):

Thou who .art placed over this ground, 
Let me drink of thy water, Oh chief.

The Flood.
This is the rainless season and water is so scarce that iit is 

hard to come by even by digging for it in the sand. At such times 
our Hottentot will, perhaps, remember, by force of contrast, how 
he once stood singing by the bank of the same river when the 
longed-for rains that are usually the blessing of this land had, 
once in several years, brought on a terrible flood. Then the raging 
element had burst through the bounds of the river-bed, destroying 
everything in its way, trampling down bushes and grass, rooting 
up trees, like an infuriated elephant, and depositing whole banks 
of these things somewhere afar off at the foot of the hills.
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On that occasion this song had flown out, carrying the 
magical power of words 'strung to a tune and Jinked together hy 
the rhythmic beats of a heart full of the terror of death in the 
flood (I. 6):

Abate, oh do abate,
Abate, do< abate...
Water from the sea, do settle down...

The Sudden Shower of Rai n.
Meanwhile the children, who did not feel this terror, would 

sing as usually at this time of the year. They would stand in two 
rows facing one another, hold their upraised hands so as to 
represent the roof of a hut or the boughs of a tree, and merrily 
step from one foot to the other, while their companions of the 
game would pretend to seek shelter, one after another, under the 
roof of little hands (I. 7):

Seek shelter under the tree, seek shelter here...
Seek shelter under the tree, seek shelter here...

But let us return from memories to the present moment.
When our entreaties have conciliated the Bushman, he may 

regale us with water, which, though muddy perchance, will be 
wine or Olympian nectar to the taste. Now we shall soon hear 
the Hottentot calling out to a bird, then again to the baboon on 
the river-bank, or to a flock of antilopes which, though on their 
way to the water-place, are scampering off into the boundless 
steppe, because they have scented the hostile presence of the 
hunter.

Fly, my Little Bird.
He will sing to the bird swaying on the bough of a tree 

(II. a), 13):
Little birdie, little birdie,
Saar up into the sky,
Littitle birdie, little birdie, 
Fly away, far, far away.

The little bird.
And to another bird that, while chasing some tiny insect, 

skims the surface of the water with its little wings (II. a), 14):
Wee little birdie,
You look at the water,
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You are looking 
Into the waiter.

The Baboon, lousing himself.
He will address the baboon that basks in the sun and from 

lime to time shakes the vermin out of his shags, crunching them 
between his teeth and every now and then showing his satisfaction 
by giving a loud smack. The Bushman and Hottentot, to be sure, 
share the baboon’s taste for locusts and fat caterpillars — but this 
taste of their ape friend appears to them worthy of ridicule. And 
so they sing him this ditty (I. 10):

There, I’ve got you, I’ve got you, I’ve got you...
Crack, crack, what a louse...
I bit me, what a louse...
Crack, crack, what :a louse...
I bit me, what a louse...

Hobanduse.
He will playfully allude to the baboon’s bae, shining but

tocks (I. 13):
Shining backside,
Shining backside, 
Oh shining backside! 
Shining backside,
It is not here, 
There it sticks, 
Oh shining backside! 
Shining backside.

The N o dd er (The Wagging Baboon).
And he will jestingly imitate the nodding gait of the baboon, 

singing (IL a), 6):
Bokhom, bokhom,
Nod, nod, nod...
My nodder, ...
Go seek something to lean on.

The Happy Baboon.
But then jealousy will awaken in his breast at the sight of 

this care-free existence among the river-side trees; for one thing, 



120

it is always safer up in a tree-top... and then, you can gorge 
yourself with resin, or get down, while there is an enemy about,, 
and dig up a tuber or lap your fill of water.

Hence he will sing to another tune (II. a), 8):
The baboon is well off, 
Ah well, ah well, 
Bokhom, bokhom, 
Tell me that, 
And, lo! do speak...

The G e ms b o k.
The gemsbok on the far-off opposite bank of the river will 

likewise come in for a share of his attention; for the Hottentot 
likes his horn, which would be just the right thing to dig up roots 
or tubers with in the steppe (II. a), 7):

Oh gemsbok, oh gemsbok,
Give me one of your horns...
Then I’ll dig tubers, -bers, -bers...
Thus did I speak to him, 
Bu he raised his horn...

The Zebra.
In the distance he sees the browsing foal of a zebra, so he 

greets it with a scoffing song, it being too far for him to greet it 
with a friendly arrow, albeit with a poisoned shaft.

Thus the foal makes its whereabouts known to its parents 
with its mournful neighing; in this neighing the Hottentot hears 
a complaint that they have eaten up his grass and that he is 
reduced to gnawing the bare roots (II. a), 9):

Mammae, daddie, 
Here I am...

To this the parents will reply neighing, and they will 
playfully allude to the striped trunk of their child’s body, which 
resembles not only the folds of the large intestine, but also the 
striped roots of some trees or grasses. So they are wont to call 
him in their affectionate parental petting ‘little rootie’ or ‘guttie’. 
Hence that serene philosopher of nature, the Hottentot, hears such 
a reply in their cheerful neighing:

You are gnawing roots,
My little rootie,
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You are gnawing roots, 
My deair little gut12.

12 Inomarib means both root and large intestine, gut.

The Giraffe.
The Hottentot will also speak to the giraffe that browses the 

grass somewhere in the distance, or gnaws the leaflets on a tree; 
and, alluding to the sad expression of its eyes, he will sing (II. 
a), 2):

Thou giraffe,
Weep not for me...
Though I die, 
Weep not for me...

Thus the Hottentot will quizz his animal companions in the 
life of the steppe with his light, friendly irony — yet in spite 
of these occasional little gibes he is heartily fond of them all, with 
the fondness of the farmer for his pig, before he roasts it on the 
spit, or of the farmer’s wife for her hen, till she puts her in the 
pot for sheer love and cookis her for dinner. Now it may easily 
befall that he, in his turn, is stung by a wasp while on his way 
home in the evening with tubers in his pouch, or a handful of 
resin, or an ostrich egg.

The Wasp.
But his sense of humour does not desert him, and he replies- 

to the sting with a ditty (II. a), 10):

An insect is biting me — it is a wasp...
Here it has stung me — oh that wasp...
With its sting, its sting, 
With its sting.

A Cradle Song (Lullaby).
On returning to the village, he will meet a band of children 

before his or another man’s hut, playing, singing, and merry
making like that choir of birds or yon herd of baboons that can 
be seen gambolling by the river-side.
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Here is a icradle-song, such as we have in our country, only 
that it is not one little nurse here that lulls to sleep on her hands — 
of 'course imaginary, — little sister or brother, but all the children 
together move their arms rhythmically, as if roclking the baby, 
and dance with their little feet to the tune of a sweet little song.

Here it is (I. 1):
Ah mammy, 
My mammy, 
Come seek me, 
Ah mammy.

Ah mammy, 
My mammy, 
I’ve caught thee, 
Ah mammy.

The Thorn.
Then again they will stand facing one another and pretend 

to threaten each other with the fingers first of one, then of the 
other hand, armed with isome imaginary spine or thorn; so they 
will hop about gaily and sing (I. 2):

Shall I prick you, 
Will you prick me here, 
My thorn,
It pricks, the thorn, 
My thorn pricks.

Then again they will form a little circle and one of the older 
children — feigning to be a savage leopard — will carry a smaller 
one, representing the young of the baboon, out of the circle; while 
yet another will pretend to be the mother baboon and seek her 
child inside the circle. The others will sing merrily, repeating — 
like an echo — the cries of the mother, calling her lost baboon 
baby by name (Hobanduse = shining buttocks).

Let us go Home.
But the night is falling now, and the playful little pucks are 

being called by their mothers, who tell them that it is time to 
return to the huts. So they sing yet another ditty to finish up 
with (I. 8):
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Return ho—ome, 
Return ho—o—o—ome.

The mother has lighted the fire at the entrance of the hut 
and something is crackling on it, whether the elders are roasting 
a tuber to give a better taste, or a piece of a haunch of antelope 
killed during the day’s hunting. Soon they will sit down round 
the fire and start telling marvellous tales., smoking their pipes and 
passing them round to their neighbours.

Here now is an old Hottentot who will tell us a story, and 
the hour of the gloaming and the light of the fire and the glim
mering of the stars in the sky will colour and conjure up the world 
of the depths of the human soul, of the soul prying now in 
a friendly way, now mockingly, and always with curiosity, into 
the eyes and almost into the entrails of the animal-people, the 
animal-companions in the life of the steppe. It would be hardly 
the right thing to say animal-enemies — the lion or tiger alone 
would come in for that epithet — and even for him they have 
laughter rather than hatred, whenever the cunning jackal plays 
him one of his tricks and then laughs him to scorn into the 
bargain.

Now here is

The Tale of the Giraffe and the Jackal13.

13 This tale, like the following ones, is given here almost literally 
as told by M. IGoraseb.

Once upon a time there was a giraffe, who had a jackal for 
a husband. And this giraffe a daughter... and lo! it befell one day 
that the jackal returned home from the chase. And he was hungry, 
and the mother (the giraffe) and the little one were at home, so 
when he came in, he at once lay down on his back and did nothing 
all the time but peep at the mother, and then again he would peep 
at the daughter. Then the little one wept, for she hat nothing to 
eat and was badly in want of food, and thereupon the mother 
gave her little one some of her own fat from her loins, so when 
the jackal saw that (how fat she was, and there arose in him 
the craving for fat, of which he is very fond, just as any Bushman 
or Hottentot), he said to his wife: ‘Why do you never go to visit 
your friends, though they live in the neighbourhood?’ And the 
mother giraffe did so at once and went to see her neighbours. 
Thereupon the jackal got up immediately and prepared a lot of 
little wooden pegs, sharpening them go up ends — which were 
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poisoned (just like the shaft of a Bushman’s arrow) — and lie 
fastened a great many of these poisoned pegs in the ground. And 
when the mother-giraffe came hack, the little one called at onoe 
to her mother: “Mammy, mammy, look out, for dad has driven 
pegs into the ground.” But it was too late. The giraffe had already 
trodden on them with two feet. And then they went out together. 
(He had, indeed, ordered the little one to go out before, wishing 
that she should stay outiside). And then they both lay down by 
a tree, which is called the tree of the giraffe. And here the mother 
died. And the little one climbed to the top of the tree and sat 
there waiting for the two brothers of her mother. And then the 
father-jackal came and called the little one to him. But the little 
one replied with this song (II. a), 11):

You are a nice giraffe, 
To kill my mother, 
To love me, 
I am full of sorrow, boo-boo-boo-boo-... 
I aim afraid, 
Fear holds me...

About the Wolf.
Then again somebody will tell a story about a wolf who 

imagined that his cub resembled a man. And mighty proud was 
he that his young cub should take after so noble a race; and so 
one day, what should he do but carry the cub about in his arms 
and, intently looking at its foot, burst into song like this (II. a), 3):

This iis a human bonelet, 
Why, sure, this is a human bone...

Then about the

Mothe r-S tee nb o k, 
who, whenever she returned home from the field, always crooned 
the same ditty. Thus her children, whenever they heard the ditty, 
would know that their mother was just coming home and that 
it was safe to run out to meet her. And she would know her 
children by their thin, pointed ears. This is her ditty (II. a), 4):

Come out, my darling child, 
Oh thin ear, take it, 
Oh sharp ear, take it.
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Then again we may hear a song about the great love of the 
little children. For the little Hottentots love one another just as 
much as their elders and are equally ready to share the last crumb 
of bread and the last drop of water together. For’ do not they see 
this example day by day among their elders, when the people 
from several huts will sit down together by the fireside and share 
food and water alike, or let the smoking pipe pass from mouth 
to mouth, when dakha14 is too scarce for them to smoke several 
pipes at once?

14 A tobacco-like plant.
13 Cf. C. M e i n h o f, Lehrbuch dec Nama-Sprache, Berlin 1909, 

p. 168.

Here is the story15, with a ditty interwoven, like a fragrant 
little field-flower:

Onlychild and Mollycoddle.
These two were wont to drink the milk of one cow from 

her six teats right with their little mouths. The cow was the 
property of Onlychild’s mother. He used to drink from three teats, 
and the other boy from the other three teats. Then it befell one 
day that Mollycoddle’s mother put Onlychild into the cave with 
his head turned downwards and barred the entrance to the cave 
with a large stone, so that her own boy might milk the cow alone 
into his little mouth, without anybody being the wiser. And the 
cow came early in the morning and began to low.

Then Mollycoddle (II. a), 5):
‘Oinlychild, Onlychild, 
The six-teated one is calling thee’.

Thus he sang, longing for his friend. And he in the cave: 
‘Humph, your mother has done this,’ thus he answered him. And 
he again: ‘Onlychild, Onlychild, the six-teated one is calling 
thee’ — so he called, singing. Then the other again: ‘Humph, your 
mother’s done this’, so he answered him. Then Mollycoddle heard 
it and again called near the cave. Then he was answered again 
as before. So he opened the cave, and the other came out. Then 
they both together milked the cow into their little mouths, for 
did they not love each other? — And again both of them were 
happy, for did they not love each other very much?
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The Ree d-p i p e.

But there is also among men wickedness so terrible that,, 
when man is silent, nature starts uttering loud complaints and 
condemnations against him who sheds innocent blood and trans
gresses the sacred law of life in the steppe.

There is such a tale known among the Hottentots, Which 
will, perhaps, remind the reader of the tale of the lilies:

Some boys who were tending flocks slew a little girl, and 
the ground around the place where the deed was done was 
besprinkled with the blood of the victim. After that her brother 
came that way and ran about the place, looking for his sister. 
At last he found a stem of reed which was quite green and 
beautiful. From this reed he cut himself a pipe, which sang like 
this (II. h), 9):

Is my mother’s son to play on me? on me?...
Is my mother to play on me? on me?...

The Evening in the Steppe — Folk-dances.
And when they have had their fill of story-telling, and 

meanwhile the moon pours down her silver sheen like a magic 
lantern, then the Hottentots are seized with a desire to live the 
very life in dance and song.

And now behold! one of them truly feels the horns of the 
antelope on his head, when offering a courtly greeting to the 
Hottentot ladies standing around and clapping their hands. Every 
now and then one of the women is whirled away by the line of 
the dancers, to return again to her own circle in rhythmical capers, 
clapping her hands at every moment, and utterng joyous ejacu
lations. The shrill hornpipes fill the air with their strident notes 
and the echo of the clapping of hands rings through the steppe, 
the dust is raised by the nimble feet and the song of the dancers 
is borne aloft over the steppe... a fresh, hot, hearty song. Each 
dancer has his or her part in creating this song, each clapper of 
hands becomes its momentry parent. Tomorrow they will already 
sing and dance this song otherwise, even though the players on 
the reed-pipe give the same motif; but then even they will alter 
the development of that motif tomorrow.

So this is a song which is eternally born anew and always 
assumes a somewhat different shape with every actor of the 
steppe-dramas, the only requirement being that it should be well
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in agreement with the rhythms and have some real, true con
nection with the tale that happens to he sung of the antelope or 
the hyaena.

Thus it happens that in that moonlit night the steppe rever
berates with the pulse of the dancing of men and beasts, it starts 
trembling, groaning... it is as if the whole earth had begun to 
dance, having fallen under some magic power, under the magical 
spell of the męon, and was celebrating the mysterious rite of the 
eternal rejuvenation of all living things in dance...

Now there awakens in the old hunters of the steppe that 
double life of the experiences of 'the hunting man and the hunted 
beast at the same time, a whole world of animal adventures keenly 
observed, and finding such a lively echo in the heart of the 
Hottentot that he verily grows into the hide and horns of the 
antelope, which he has put on for the dance, he does not merely 
imitate the movements and voice of the hyaena, but the whole 
soul of the beast has entered into him at that moment, and, giving 
vent to his feelings, he will utter a prolonged howl, scenting carrion 
somewhere in the distance, he will chuckle over his prey with 
a cascade of savage, bewildering laughter, he will wail with the 
moaning cry of the mother hyaena trying to save her cub from 
the hunter’s pursuit, although, being mortally wounded herself, 
she stumbles at every step, (pretending to be) halting and bleeding 
profusely...

Jeering at Killed Game.
If fortune has smiled on them that day and they have killed 

a big beast, then they will, first of all, dance round it and sing 
it, derisively looking at its tusks and stroking its bristles, which 
will be so useful to make clothing or a lair in the hut.

Here is their song (II. a), 17):
Come and bite us, 
Come and bite us, 

Bite us, bite us, 
Clothe us, clothe us, -othe us, -othe us

The Jackal.
Then again they will perform a dance in honour of the 

jackal, renowned for his cunning, the jackal who knows how to 
deal with every other animal, even though stronger than himself, 
and who is always and everywhere present. Scarcely have you 
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driven him away from one place, and here he comes already 
stealing upon his, prey from another quarter of the compass (I. 11):

Here he is sneaking away, 
There he is sneaking away, 
Here he is sneaking away, here.

At other times, again, they will dance the springbok, the 
■gemsbok, the hyaena, the guinea-pig.

The Flamingo.
The flamingo, too, is impersonated by some one from the 

seaside. As the sun-flower follows the sun, so this bird turns with 
the wind, always offering his back to it, and when the wind is 
blowing from the south, he will stand in a comical pose, with his 
head hidden under his wing. And all the players will clap their 
hands, step from one foot to the other, and accompany the per
formance now with a low growl, now with a cherful shout. They 
have already got the foreign name of the bird, so they will sing 
its praise under this name (II. a), 1):

‘ F alarn ingose - se-se, - go se, 
Falamiinigose-se-se, -gose’.

Then again they will mimic a cock in their dance, or a par
rot feeding her young ones, or a brown cow, or the grey horse 
of Captain Manases, or the longed-for rain; so they will dance 
and sing merrily.

High sounding Spring.
Then again one of them will, perchance, praise the ‘Rushing 

Spring’, some one who once conjured it with the magical power 
of words, so 'that despite the drought it gushed forth with a spout 
to cool his companions’ throats and his own (II. b), 6):

Oh Rushing Spring, speak to me, 
Oh Rushing Spring, speak to me.

The ‘Smile’ («T h e Smiling» River).
Another will sing about the river ‘Smile’ in the midst of the 

dry steppe, addressing his song to the old woman who, years ago, 
lived in those parts (II. b), 10):
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Oh old woman Eliza, Eliza, 
A good house is the ‘Smile’ river...

The Bushmen.
Again, they will deride the Bushmen, who eat bitter pumpk

ins, whence their nickname (II. b), 4):

Pumpkin Bushmen, — Bushwomen, -women, -women,
Bushmen,
Pumpkin Bushmen, — Bushwomen, -women, -women, 
Bushmen.

A Woman without a Husband (An Unmaried 
Worn an).

Then again they will sing about one another with friendly, 
cordial laughter.

And so some Hottentot will speak like this to the young, 
unmarried Hottentot ladies (II. b), 5):

A woman without a husband,
A woman without a husband, 
A woman without a husband, 
Is a very hot thing.

My Mother has...
Now here is an only daughter whose girl-friends have been 

boasting the fecundity of their mothers, and she points with pride 
to her own mother’s breasts, speaking slightingly, in her turn, 
of the faults in those of the others (II. b), 3):

My mother has large breasts,
Of bearing children one has sin all breasts.

We love each other.
Then again somebody will mock a childless couple, singing 

this ditty (II. b), 1):
We love each other as the goats that have no kids love, 
We love each other as the goats that have no kids love.

Hotentoci 9
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Doomed Races.
And now when we are going over to the songs of nowadays 

it is necessary to give some remarks refering to the present situa
tion of the tribes. Thus, as we have told above, the situation looks 
nearly tragic. The Bushman has become almost extinct, and the 
Hottentot, too, is fast dying out, though, perhaps, not quite so 
fast as the Bushman. For the latter has proved absolutely incapable 
of reconciling himself to the new order of things, to that civiliza
tion brought into his land by the newcomers. The Hottentot, being 
both hunter and stock-breeder, has somehow, if only to a small 
extent, known how to adapt himself to the changed conditions. 
Driven by poverty, he has accepted employment as a shepherd 
at the farms, while the Bushman will sometimes, whenever it is 
in his power to do so, decimate the farmer’s cattle as if the were 
the free game of the steppe. He has never owned herds, so he 
cannot understand that there is one law of the existence of the 
antelope in the steppe, and another of the farmer’s sheep — and 
afterwards he will die a lingering death in prison from yearning 
for liberty, or be left to starve in the desert.

Only song has remaine d...
But here, too, one is obliged to search for the remnants of 

the tribal poetry as for the bones of some extinct beast. Foreign 
things and words — perhaps in the course of time also snatches 
of tunes remodelled Hottentot fashion — these will mingle with the 
poetry, but the tribal spirit remains unchanged, and the new 
things will be reflected by it. Hence the song of the Hottentot 
of our own time is somehow like the joy of a child abandoned 
by everybody, but whom people have shown numberless glittering 
things to comfort him and make him forget his forlorn condition 
and the menace of starvation.

For now has come the time for astonishement at the appea
rance of civilization, a civilization alien both in form and in spirit; 
hence their astonishment will not be like that of the philosopher 
who has discovered a law of action in nature, it will rather be 
like the astonishment of the child who has seen a wonderful new 
toy, the mechanism of which it cannot understand. There is, 
however, this difference, that the child’s mind will find some 
magical, fairy-tale explanation, which will slowly be assimilated 
by the sensory and intellectual experiences acquired in the civi
lization of the environment, but with the child of the steppe that 
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explanation will remain always in the realms of magic, of some 
other, obscure, unintelligible magic. Hence he will easilly fall 
a victim to a feeling of powerlessness, helplessness, and apathy, 
which is like the apathy of a pnpil who is shown the wonders 
of the differential calcules while his mind is scarcely fit to go 
beyond the four arithmetical species.

But ‘other times, other songs’, and so a somewhat different 
style has to be adopted here, since these songs no longer grow 
spontaneously out of the life of the Hottentot, being only the 
witness of his hunger of poetry, but not of saturation with its deep 
fascination. They only show the fancy of the race seeking new 
sources of creative inspiration when the old ones have dried up.

It therefore behoves us to define and describe the conditions 
under which those songs arise rather than interweave them with 
the life of the race, such as it is nowadays, unfree and sad.

It Must be Black (It is really a black on e?).
Here is a number of situations in which Hottentot songs 

originate nowadays, as well as those of the Dama tribe, which 
seems to have shared for centuries the history, culture, and 
language of the Hottentots, although its physical type is different 
and approaches that of the Sudan negroes.

A baby is born in a Dama family. The question whether it 
is boy or girl seems less important than whether it is truly black. 
If the colour of the skin is non-descript, damaging inferences may 
be drawn from that fact as to the conduct of the mother, and the 
future of the bastard child will be far from pleasant. For if the 
parents are black, it is manifestly the proper thing for the child, 
too, to be as black as possible.

Such views are apparent in the following little song, which 
was sung to me by its authoress at Gobabis (South-West Africa), 
who at the same time told me all about the dances and festivities 
that took place at the party given by the parents of the child. 
The name of the latter soon escaped my memory, but I set down 
the song and the name of the authoress, which speaks for itself: 
Aama-Igoas, i. e. ‘True daughter’. During the dance she caught 
up the baby in her hands and, looking at it intently, sang thus 
(H. b), 11):

Throw it!
Whose child is this?

9*



132

Daughters of your mother, 
Is it not black!

(Why, this child is black, i. e. as black as its mother).

Little Gat (T h e .K i 11 e n).
Two brothers, the elder of whom is M. IGoraseb 1G, at present 

schoolmaster at the missionary school at Windhoek, to whom 
I owe, besides many another song, also the one given below, had 
in their boyhood a certain painful experience, which found expres
sion in the following little song, ‘mournful’ in their opinion. .

Their father once brought home two young field-cats for his 
boys. It would be hard to describe their joy thereat. We should 
have to sit in the soul of such a little black urchin and to feel 
with him, in order to understand how he can by turns rejoice 
and be dejected. Suffice it to say that, according to the words 
of the above-mentioned elder brother, ‘they drank milk together... 
so much did they love these kittens’.

After the death of the kittens the boys were so sorry that 
sang a tune which (owing to the foregoing events, of course) 
imprinted itself so deeply upon their memories that twenty years 
later the above-mentioned missionary school teacher gave it to 
me as one of his first songs. It has to be added that they did not 
designate the kittens by the Damara word Ihod'i ‘cat’, but used 
the borrowed word ‘Katze’, which they must have picked up some
where on a German farm. They did so probably in order to 
emphasize the superior breed of the animals (whatever is European 
is usually regarded by the natives as choice or first-rate).

This song might be translated as follows (I. 12):
Dear little cat, dear pussy, 
Dear little cat, dear catltiikin, 
Dear little cat, dear pussy.

U r u h e r e.
Here is another little picture. Dama children may often be 

seen walking about the Herero villages, offering wood for sale. 
This, of course, is done on a basis of barter. In exchange for the 
wood they get maize, or maize flour. It is interesting to note that

16 i. e. ‘inhabitant of the bald, vegetationless plateau on the steppe'. 
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they mention in their cry, not, as our pedlars do, what they have 
for sale, but what they hope to get, in this case maize flour. 
Moreover, they do not use the word of their own mother-tongue, 
but the corresponding word in the language of their customers, 
the Hereroes, which is: uruhere. So far there is nothing very 
extraordinary. But the Dama, poor, famished, and yet cheerful 
children of the steppe as they are, do not utter the word uruhere 
without the intonation proper to words of their own language. 
This word has got to be pronounced melodiously. And since they 
walk at the same lime, their steps provide the rhythm. In this 
way the song, which is, of course, polyphonic, this being required 
by their innate sense of harmony, their attitude towards pheno
mena belonging to the world of music, which have to be arranged 
not merely in tunes, but also in coloured polyphonic song, resem
bles the projection of a coloured drawing on a plane.

And now the plastic shaping of the drawing. As a rule (and 
so it is in this case), things do not end with song alone, for to 
the words and tune is added rhythmical movement in the shape 
of clapping of hands and stepping from one foot to the other with 
simultaneous rocking and bending movements of the whole body.

The song itself runs as follows (I. 9):
Uruhere, uruhere, 
Uruhere, uru.

Which might be translated thus:

Maize flour, maize flour, 
Maize flour, maize.

G o m a r e b.
The author of the next little song is one Gomareb (i. e. ‘He 

who seeks cattle’).
It originated in the following circumstances, which I give 

on the authority of the above-mentioned Ama-lgoas. She knew 
Gomareb very well, both of them being inhabilans of the same 
village and of the same age (she thinks that Gomareb is probably 
still alive, working on a farm). This Gomareb had an excessive 
fondness for tramping, and used to wander from one farm to 
another whenever the fancy took him, without paying regard to 
the contract he happened to be under with his farmer. After a few 
days or weeks of work on one farm, something would impel him 
irresistibly to a change of place; maybe there was Bushman blood 
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in his veins — the Bush men are noted for their endless rovings 
about the stepipe, and for a Bushman ‘the call of the steppe’ is 
something in the nature of the instinct of birds of passage.

Of course, the farmer who found himself thus unexpectedly 
deserted owing to Gomareb’s ‘Wanderlust’ had to get another 
farmhand in his stead, and this was inconvenient and attended 
by financial losis, so the farmer reported the matter to the police, 
and the latter made search for Gomareb as a man accused of 
wilful breach of contract. And when they caught him, they took 
him handcuffed to Gobabis, first to the village, and then to the 
prison.

Now when Gomareb found himself in his own village and 
among people he knew, then, although he was handcuffed and 
expecting a term of imprisonment, his cheerful nature neverth
eless sought an escape from the doleful vision of prison and found 
it in a song which he improvised forthwith, dancing, handcuffs 
and all, and singing to the inhabitants of his native village, who 
were looking on.

Here is his song (II. b), 12):
Goimiareb*wais caught,
At Gudib, was he caught,
And who so- great that caught him?
This here guardsman Simon caught him, 
Do you hear, you little music you?
Listen, you little music you.

T h e Song of the Drunkards (Strong Beer)
When brewing beer, the Damara natives add a certain dose 

of yeast. Hence, when drunk, they will cry a word heard on 
German farms: ‘Hefe-dose’ (literally dose of yeast), which 
is intended to convey that beer containing such a big dose of yeast 
must be strong, and therefore good to drink (II. b), 13):

Strong beer, strong beer, 
Plenty of yeast, plenty of yeast.

Hann i...
A daughter, upon going out into the village (probably to 

a rendez-vous), asks her mother to leave the door open in the 
evening (II. b), 14):
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Hanna, Hanni, 
My mother, 
The door wide open 
Leave for me.

Hew some wood for me (Split me the wood)
These are the words of a sister adressed to her brother. They 

are sufficiently indicative of the situation which gave rise to the 
ensuing song (II. b), 15):

Brother Lucas, go and hew some wood for me, 
Go and draw some water for me, brother Lucas.

A Little Ostrich too Scolded.
The song given below records the unpleasant experience of 

a mother who- suddenly realises that she is meting out specially 
harsh treatment to one of her daughters (as if the latter were a girl 
from a foreign country). But creative fancy has interwoven this 
song with the animal world, referring its origin to the situation 
which I give here according to the words of M. IGoraseb:

There was once a young ostrich. It was a poor little thing, 
clumsy and miserable; one might think that it was always 
pursued by ill luck. Whatever it did, was, sure to be wrong, and 
then it was chidden by its elder sister, to the torrent of whose 
abuse the mother joined her own scolding, and vice versa, when 
the mother began scolding, the elder sister would soon join in. 
Till at last the mother’s heart misgave at the hard lot of her dear 
child. She realised, or perhaps one of her neighbours called her 
attention to the fact, that she had been treating her little ostrich 
particularly badly. Then that mother, moved by compassion, sang 
this ‘song of pity’, as M. IGoraseb called it (II. a), 18):

I scolded you, scolded you,
And your sister scolded you, scolded you, 
As if you were a stranger, a stranger.

Little Black Carriage (lorry).
Here again we have the little song of a child at sight of 

a railway train (II. b), 16):
Little black carriage, 
Run into the distance,
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Over the irons, 
Over the irons,. 
Mammy, the train is passing by.

Duet of So n-i n-1 aw and M o t h e r-i n-1 a w.
And now something more cheerful. A duetto between 

a would-be son-in-law and his intended mother-in-law (IL 
b), 17):

Son-in-law:
I’ll give you a nice little carriage, I’ll give you nice little 

horses, dear mother.
And I’ll give you nice little sheep, I’ll give you a nice little 

garden, dear mother.
Mother-in-law:

But my daughter’s got no shifts, but my daughter’s got no 
frocks, my son-in-law.

Son-in-law:
I’ll give her chemises, I’ll give her skirts, dear mother.

The Betrothal17.

17 Compare a similar rite of the betrothal, resp. of the wedding 
among some Mongol tribes.

Two young people are fond of each other. According to old 
custom the lad should take a thin stick and beg his lady-love 
to grasp it at one end, while he would hold the other, till they 
would together break it in two. After that they should throw the 
pieces at each other’s breasts... and the betrothal would be accom
plished. Then they would have to be ashamed in each other’s 
presence, so that they are unable to say a word to each other 
or to give anything to one another, unless a third party, man 
or woman, acts as intermediary. Should one of the pair forget 
this and transgress the law of custom, he (or she) would have 
to conciliate the other’s offended feeling of shame by means of 
a present. This mutual relation of being betrothed, called taos 
from the verb tao ‘to be ashamed’, lasts until the lad asks the 
girl’s hand of her parents, or until, having met her somewhere 
without a witness, he takes off one of his sandals and throws 
it at his fiancee. If she takes it up, a secret marriage (without 
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the knowledge of her parents) is supposed to have taken place, 
but if she doesn’t heed the sandal, his courtship has so far been 
in vain and he has to apply in the first instance to her parents.

So here is their ditty, which the couple ising holding each 
other’s hands and merrily capering (II. b), 18):

We are going to our wedding, 
We are going to our wedding...

and so round and round, until at last they have enough of it.
This song was given me as a betrothal song by Francis Kiba,, 

catechist of the Catholic mission at Gobabis. I suspect, however, 
that the honest catechist, not wishing to offend me, forbore to 
explain the true purport of the ditty. For its real aim seems to 
be to deride the Europeans, as is also shown by the word Fom- 
plora, Which is alien to the Hottentot language. Fr. Kiba was. 
unable to explain the meaning of this word, though he is versed — 
in varying degrees — in the three most important native tongues 
of Gobabis (Herero, Bechuana, Nama), besides three languages 
of the whites (German, Afrikans, and English). In my opinion 
this song is intended to travesty the European wedding ceremonial, 
more particularly the German custom of lining up for a bridal 
procession (this seems to be indicated by the name Fomplora,. 
apparently derived from something like ‘Von Flora’).

Its meaning would then be also:
I go before, von Flora, 
I go before, von Flora...

On the Accordion (The Han d-H a r m o n i c a)
Here again they imitate someone playing the accordion and 

mock the dressy ladies of Europe.
The girls line up in a row; one of them then stands in the 

front like a trainer of chorus girls. She pretends to be looking at 
herself in a small looking-glass, which she is holding in her hand, 
then she powders and makes up her face and does her hair, all 
the while wagging her head now this way now that in the most 
comical manner. Lastly, with a few deft gestures, she arranges 
her skirt and laces her shoes and... the grand lady is ready for 
a walk off for the reception of guests. At the same time the girls 
in the line, as if by order, imitate all the movements of their 
trainer and accompany them with their singing, in such a way 
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that their movements, as in rhythmical gymnastics (callisthenics), 
go together with the rhythm of the tune, creating a marvellously 
beautiful and harmonious whole.

Here are the words of this perfectly delightful little song 
(II. b), 20):

The sack is rustling, 
The sack iis whistling, 
The sack is rustling, 
The sack.

There iis no place more.
The situation of the ditty given below was explained to me 

by Fr. Kiba (the catechist at Gobabis) thus:
Somebody seems to have asked for a night’s quarter, in 

reply to which he received this not very friendly little song. But, 
supposing this stranger, who was looking for a night’s quarter, 
to have been a brown man, such a reception would be quite out 
of keeping with the well-known character of the Hottentots, who 
are extraordinarily kind and helpful towards one another. The 
true explanation would seem to be somewhat different. The song 
can only have been addressed to an individual belonging to some 
black race, which was regarded as hostile by the Hottentots, 
perhaps owing to wrongs sustained from members of that race 
in the recent past. However there was no mistaking the ironical 
smile of the bastard girl W. Gabugona (i. e. ‘Offspring of the 
erring one’, which name, indeed, aptly describes the situation of 
the bastards, whom neither the white floclk nor the black will 
count among their numbers, so that they are literally «stray 
sheep»), when she sang this song to me, not without eloquent 
hesitations, and the same thing was evident from the faces of her 
brown girl-friends, which .seemed to say plainly enough that this 
song might just as well apply to me as to any other white man. 
It expresses the demand of the natives addressed to the whites 
that they should not come and exploit or take away their country 
with empty hands, without giving anything in return, since there 
is no room in their country for people who want to do that. The 
first part of the song is in the dialect of the Bushman tribe !Ku 
(these words were readily understood by the singer, by no means 
an isolated case) the second part has Hottentot words.

The words of the song run as follows (II. b), 2):
Take, but also give, 
Take, but also give,
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No more room is left,
Unless it be behind — the cottage.

The Bugle (trumpet).
In the song given below the tune alone betrays, even to one 

who is not acquainted with the Hottentot songs, distinct European 
influence, if not a European origin. This appears likewise in such 
words as tropensa (from the German Trompete). When I remarked 
upon this to H. Cooper, teacher at the Missionary School of 
Windhoek, he at once substituted the Hottentot word Igdvadas, 
and, this having one syllable more than is required by the 
rhythm, tried to adapt it by shortening it to three syllables 
(Igdvadsa).

The little song (the tune of which was — by the way — 
greatly to the liking of my teacher of the Hottentot language, Mr. 
N. Hendrik) runs as follows (II. b), 19): .

Whither are you going?
I am looking for a bugle here;
What do you want to do?
I want to play on it,
I want to try and play,
To, tia to18 19,

18 Meaningless words.
19 As if looking for the bugle.

To tia to,
Hiolali18, Zakhaśh is stooping, 
Holali, Zakhash is stooping lfl.

Having arrived at the end of my little collection of songs, 
I should like to say a few words in justification of this mode of 
treating the subject rather than a purely scientific one.

If I have not confined myself to a dry enumeration of songs 
and description of facts, I have done so because it is my belief 
that, besides the interest taken in the facts themselves, another 
sort of interest is required, which is no less important. This is 
a need of the heart of every one of the interest of sympathy. It has 
been my aim to move the reader’s conscience for the people who 
have found themselves within the range of the civilizing work, 
in the path of the will to discover and — let us say it frankly — 
to conquer, of the white race.

If I have but succeeded, in this modest contribution to the 
culture of native Africa, to convince the reader that, despite all 
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differences in nature, in speech sounds, in words, or in habits of 
thought, men under any geographical latitude, living in all sorts 
of conditions of life, remain nevertheless men, think, feel rejoice 
and suffer as we do, or in other words, that on principle both 
the aggregate of their biological processes and the world of their 
experiences are similar20 to ours, then I venture to think that my 
little treatise will have fulfilled its task of helping, in its modest 
way, to bridge the gulf dividing white, brown, and black men by 
feelings of mutual goodwill and understanding.

20 As is proved most strikingly, perhaps, by the fact the we are 
able, not merely to communicate with one another, but even to under
stand each other.

21 Rites are sanctified and rendered splendid by dance, hence 
there are no special ritual songs — only dancing songs — and team
work resembling the work of well-diggers does not exist at all.

22 I found it impossible to note down the words that accompany 
the dances, because I had to concentrate my whole attention on the 
task of recording the tunes, a thing which, owing to their polyphonic 
character, was difficult enough in itself. Hence I had to confine myself 
to noting the ejaculations accompanying the dances, while the words 
and sentences that are interspersed from time to time had to be left 
out of account.

Ethnological Observations. The classification of 
the above songs with a view to ethnological conditions, i. e. whe
ther they form part of the old Hottentot culture or of the more 
recent culture which might be termed ‘mixed’ owing to the 
European influence, has already been carried out when relating, 
the contents and background of each particular song. Another kind 
of classification, by social strata of the community, or the different 
spheres of its activities, has been shown in the music-book.

Here then we have the songs of the children, among whose 
games, just as in the songs of the grown-ups, water plays one of 
the most important parts. It is, of course, clear that to the Hot
tentot water must be a treasure, almost a family sanctitude. 
Curiously enough, notwithstanding the importance of water the 
songs connected with it have not assumed the character of ritual 
songs21. As a matter of fact, there are hardly any ritual songs 
of the Hottentots, just as there are hardly any songs accompany
ing work; at any rate, there appears to be nothing that would 
point to their existence.

Only a few dances and the accompanying songs seem to 
possess a ritual character22.
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The songs about animals are likewise devoid of ritual 
■character, but they are distinguished by an uncommon keenness 
of observation and by the cheerful outlook of the Hottentot upon 
the world, whose harshness and cruelty his imagination, more 
particularly in the animal fables, endeavours to mitigate, colouring 
it instead with lively humour and happy laughter. The same 
inclination to jocular treatment is visible in the songs about 
humans and their affairs. There is, however, no lack of the 
capacity to feel the tragic side of life, witness the songs of “The 
Great Illness’ and ‘The Orphan’. These two song-pantomimes 
might well pass for the first beginnings of the drama, just as the 
Duet of the Son-in-law and the Mother-in-law, not to mention 
other songs in a similar cheerful vein, might constitute the 
fountain-head of comedy.

Lastly, as regards ethnical provenience, it is for the most 
part difficult to ascertain which of the songs originated among 
the Hottentots and which among the Dama. For, considering the 
constant neighbourhood and cultural interpenetration of the two 
tribes, we must beware of assuming too much on the strength 
of any particular song having been sung by a Dama or by a Hot
tentot. On the whole, however, the songs sung by M. IGoraseb 
and by Tina do seem to contain an ethnical element alien to the 
Hottentot songs, and may therefore be regarded as, on the whole, 
productions of the Dama people. The Hottentot songs are, in all 
probability, derived from two sources: the sort, pendulum-like23 
Bushman motifs, mostly without words, and some admixture of 
motifs emanating from a tribe of which nothing is known for 
certain, but which is supposed to have been Hamitic.

23 This is the term used by Dr. Schneider, to whom, as well 
as to Professor Chybi ński, I owe many valuable hints concerning 
the arrangement of these songs (of. Geschichte der Mehrstimmingkeit, 
Berlin 1934). This author, when looking through some of these songs, 
was struck by their resemblance, in general type, to the songs of the 
Lapps.

M u s i c o 1 o g i c a 1 0 b s e r v a t i o n s. From the musicolog- 
ical point of view these songs are pretty varied in structure and 
type. The simplest of them are evidently the songs of the children’s 
games, or, ethnologically speaking, the songs containing a struc
tural element of Bushman origin. These are songs where the 
section (if not the motif) constitutes at the same time the prede
cessor-phrase which, together with the similar successor-phrase, 
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can be, in typically childish fashion, endlessly repeated (cf. ‘The 
Cradle Song — Lullaby’24).

24 It may well be surmised that the second and third parts in 
that and several other songs have arisen under European influence, 
but it is hard to adduce positive proof in any particular case; cf. M. 
Schneider, Die Geschichte der Mehrsitimmiigkeit

25 It is well known that the Hottentot language possesses the so- 
called semantic tone, Ł e. words made up of the same speech-sounds 
but differing in «tone» (i. e. in the pitch of the voice and in the upward 

‘The Flamingo4, ‘Gomareb’, ‘Strong Beer’ are interesting 
because of their structure, which rests on one or two basic notes, 
round which the notes are grouped, rising or falling from them.

A classical structure (eight bars — a musical period), in 
spite of the simplicity of their motifs, is shown, e. g., by ‘At the 
Spring’ or ‘The Zebra’.

‘The Peacock’, again, has a more developed and peculiar 
structure.

It is interesting to note that, in some of the tunes, a fall of 
the pitch by a third, a fifth, or a sixth, occurs at the end of the 
song, as in ‘The Steenbok’, ‘The Zebra’, ‘The Wasp’, ‘The Giraffe 
and the Jackal’, ‘Little Bird’, ‘Hesarus’.

The type of the Dama tunes in conspicuous by, on the whole, 
greater wealth of motifs, as, e. g., ‘The Great Illness’, ‘The Orphan’, 
‘The Little Ostrich too Scolded’, ‘The Peacock’, ‘The Wasp’, ‘Little 
Bird’, ‘Hesarus’.

The Hottentot type may be seen in such songs as ‘A woman 
without a husband’, ‘Onlychild and Mollycoddle’, ‘Quarrel’, ‘The 
Steenbok’.

The Bushman element is discernible in, e. g.: ‘We love each 
other’, ‘There is no place more’, ‘The Giraffe’.

Foreign, presumably Hamitic, motifs seem to occur in: 
‘Onlychild and Mollycoddle’, ‘The Gemsbok’, ‘The Duet of the 
Son-in-law and the Mother-in-law’. This may be assumed from 
their style, which approaches ordinary speech (parlando).

Of the dances, that about ‘The Brown Gow’ is typically Hot- 
lentotic, perhaps also that of ‘The Gemsbok’, the others being more 
probably Dama productions.

Observations on the Language of the Songs. 
Reserving a more detailed discussion of the songs from the 
linguistic point of view for a special paper on the relation between 
the Hottentot intonation25 and the tune of the particular words 



143

in the song, I will, in this place, only call attention to two striking 
linguistic facts emerging from the analysis of the songs.

In the first place, there are two songs containing Bushman 
motifs, in which there also occur words in the Bushman language; 
these are ‘We love each other’, where the first word ‘E-si’ is taken 
from the Bushman language, and ‘There is no place moire’, where 
the first sentence ‘Take, but also give’ is likewise in the Bushman 
language. Ought we to take this as an indication that vocal music 
originated with one of the Bushman tribes, which was undergoing 
a stronger influence of the Hottentot culture than the other tribes? 
The borrowing of the Bushman word or sentence along with the 
motif would certainly seem to point to such a conclusion.

The second observation concerns the dialectal differences 
between Nama and Dama.

The Dama tribe is known to have lost its own language and 
accepted that of the Hottentots. Nevertheless, both the sound- 
system and the grammar and etymology offer certain dialectal 
peculiarities (as, e. g., the less distinct articulation of the clicks; 
a certain small number of words without clicks, which are 
unknown to the Hottentot language).

An interesting grammatical feature occurs in the song ‘The 
happy Baboon’, which is distinguished by a conspicuous absence 
of the suffixes indicating grammatical gender (Inora instead of 
Jnorab, !haro instead of tharob or tharoba). Two explanations 
may be hazarded: Either the song is of Hottentot origin and has 
come down to us from an age before the contact of the Hottentots 
with that Hamitic tribe under whose influence their language 
evolved the grammatical feature described as gender, or else, if 
it is a Dama production (as seems to be indicated by the tune), 
then it goes back to a period when the latter people had not yet 
taken over the above mentioned differentiations. It is, of course, 
possible that this happened at a time when the Hottentots, too, 
had not yet acquired these differentiations, so that they could 
not occur in a Dania text either. At any rate, everything, including 
the structure of the tune, seems to indicate that this songs belongs 
to the older strata of the Dama poetry.

In the more recent songs of the Hottentots and the Dama 
there is a sprinkling of foreign terms, for the most part from the 
German, as, e. g., ‘Hefe-dose’, ‘Katsi’ (Katze), ‘tropensa’ (Trom- 

or downward movements of the word tune) cane have different 
meanings.
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pete). Sometimes, too, they are borrowed from the Afrikaans 
(South African Dutch), e. g. leen ‘foreign’.

The language of the song ‘On the Accordion’ is rather 
enigmatic. No native could explain to me the meaning of the 
words of this song, although the word soka does not look like 
a purely onomatopoeic formation. The onomatopoeic word vuivui 
(ui-ui) is used in Ewe (one of the Sudanese languages) to de
signate a certain toy, consisting of empty fruit-shells strung on 
a thread like beads, which when whirled round emit a rushing 
or whistling noise28. Taking into account the similarity of the 
situation underlying this song, I have decided to translate the 
word soka by analogy with soke ‘bag, sadk’, cognate with soklo 
«clattering ring round the ankle». In a similar way I have decided 
upon a guess as to the meaning of the word sala-bi, the first part 
of which corresponds to the Ewe word sala ‘floating, throwing 
itself downwards’, while -bi is the suffix of masculine nouns. 
If my conjectures be correct, this song would point to some link 
connecting the Dama tribe with the Kwa group of the Western 
Sudanese languages. 26 *

26 Cf. D. Westerman n, Worterbuch der Ewe-Sprache, Berlin
1905, p. 556.
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