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1. Описание на езика
Хавайският език (ʻŌlelo Hawaiʻi) e един от двата официални езика в Хавай, САЩ, заедно с
английския. Езикът принадлежи към източно-полинезийския клон на австронезийското
езиково семейство.

Карта на малайско-полинезийските езици от австронезийското
езиково семейство
По данни от 2008г. от 1,4 милиона души население на Хавай само около 24 000 го говорят
като първи език. Преди контакта със западната цивилизация хавайците нямат писменост.
Използваната в момента азбука се базира на латиницата, но има само 13 букви – 5 гласни
(a, e, i, o, u) 7 съгласни (h, k, l, m, n, p, w), както и знака ‘okina, който представлява глотална
пауза и се бележи с апостроф.
Буква
Aa Ee Ii
Произношение /a/ /e/ /i/

Oo
/o/

Uu
/u/

Hh Kk Ll
/h/ /k~t/ /l/

Mm
/m/

Nn Pp Ww ‘
/n/ /p/ /w~v/ /ʔ/

Освен това се използва и знакът kahakō, който е макрон и обозначнава дължина на гласната.
Словоредът е VSO. Граматичната функция, изпълнявана от глаголите, се обозначава чрез
частици, които се поставят пред глагола. При хавайските местоимения се прави разлика
между единствено, двойствено и множествено число, както и между инклузивна и
ексклузивна форма за 1л., мн.ч.

2. Описание на явлението
В хавайския има множество заемки от други езици, като най-много са заемките от
английския, които представляват около 12% от всичките думи в езика. Поради липсата на
множество съгласни, които съществуват в английския, но не и в хавайския, както и
ограниченията в структурата на сричките, думите, заети от английския, трябва да бъдат
адаптирани. В това научно изследване ще бъдат описани стъпките, през които преминава
една дума, за да бъде адаптирана към хавайски език.
2.1. Адаптиране на единични съгласни звукове
Когато дадена съгласна не присъства в хавайския, тя се замества с най-близката ѝ по място
и начин на учленение съгласна. Това най-често се случва както следва:
Съгласни звукове
Английски
Хавайски
k, g, t, d, θ, ð, s, z, ʃ, tʃ, ʒ, dʒ
k
h, s, ʃ
h
p, b, f
p
n, ŋ
n
l, ɹ
l
v, w
w
m
m
Както се вижда на таблицата, възможно е на една съгласна в хавайския да отговарят
множество английски, но освен това е възможен и обратният случай – например “s”, което
на хавайски се замества в повечето случаи с “k”, може и да се замести с “h” в някои думи.
По два начина може да се адаптира и /dʒ/, като в някои думи съответства на “k” (напр. jack
/dʒæk/ (вале) – keaka), а в други съответства на “i” (напр. Jupiter /ˈdʒupɪtɚ/ (Юпитер) –
Iupika).
Примери:
Английски
tomato (домат)
baby (бебе)
caramel (карамел)
vinegar (оцет)

/təˈmɑːtəʊ/
/ˈbeɪbi/
/ˈkæ.ɹə.mɛl/
/ˈvɪnəɡɚ/

Хавайски
komako
pēpē
kalamela
wīneka

Важно е да се отбележи, че е възможно няколко думи от английски да се адаптират по един
и същи начин на хавайски поради факта, че съгласните в тях съответстват на една и съща
съгласна в хавайския. Пример за това би билa думата piwa, която означава едновременно
beaver /ˈbivɚ/ (бобър) и fever /ˈfivɚ/ (треска), тъй като и “b”, и “f” съответстват на “p”.

2.2. Адаптиране на гласни
Гласните звукове в хавайския се адаптират спрямо произношението им в думата на
английски, като начинът, по който се изписват на английски, по-рядко има значение (напр.
думата dollar /ˈdɑlɚ/ (долар) на хавайски е kālā, като “o” се превръща в “a”, тъй като в думата
се произнася /а/, въпреки че се изписва “o”).
В таблицата е представено как най-често биват адаптирани гласните звукове, както и
примери.
Гласни звукове
Английски Хавайски
а, æ, ʌ, ɕ, ə
а
o (ако на англ. се
изписва “o”)
aɪ
ai
aʊ
au
ao
e, ɛ, ə
e
eɪ
e
u, ʊ
u
uː
ū
iu
o, ɔ
o
əʊ, oʊ
o
ɔɪ
ai
oe (на края на думата)
i, ɪ
i
e (когато в края на
думата на англ. има “y”)

Примери
Английски
plumber (водопроводчик)
carbon (въглерод)

/ˈplʌmə/
/ˈkɑɹbən/

Хавайски
palama
kalepona

line (линия)
thousand (хиляда)
town (град)
velvet (кадифе)
lady (дама)
soup (супа)
newspaper (вестник)
jew (евреин)
moral (морал)
telephone (телефон)
boil (варя)
Illinois (Илинойс)
guitar (китара)
jury (жури)

/laɪn/
/ˈθaʊz(ə)nd/
/taʊn/
/ˈvɛlvət/
/ˈleɪdi/
/sup/
/ˈn(j)usˌpeɪpɚ/
/dʒuː/
/ˈmɔɹəl/
/ˈtɛləfoʊn/
/bɔɪl/
/ˌɪləˈnɔɪ/
/ɡɪˈtɑɹ/
/ˈdʒʊəɹi/

laina
kaukani
kaona
weleweka
lede
kupa
nūpepa
kiu
molala
kelepona
paila
Ilinoe
kīkā
kiule

2.3. Oтстраняване на струпвания от съгласни звукове и съгласни на края на
сричките
В хавайския е задължително след една съгласна да следва гласна, поради което сричките
винаги завършват на гласна и не са възможни струпвания от съгласни. Тъй като в
английския няма подобно правило, думите трябва да бъдат адаптирани и според тези
ограничения. Това се случва по два начина – премахване на съгласна или добавяне на гласна
в струпването.

Да вземем за пример словосъчетанието Santa Claus /ˈsæn.təˌklɔz/ (Дядо Коледа), тъй като
при адаптацията му се използват и двата начина за отстраняване на струпвания и съгласни
в края на сричките.
Английски

Хавайски

sæntə
-t
(премахване на
съгласна)
kana

klɔ
+a
(добавяне на гласна в
струпването)
kalo

z
+a
(добавяне на гласна в
края на сричката)
ka

Така получаваме хавайското име на Дядо Коледа, Kanakaloka.
Струпванията, при които най-често се наблюдава премахване на съгласна са “nd” и “ld” (в
края на думата), „sk” и „st”.
Английски
island (остров)
herald (вестител)
scorpion (скорпион)
story (история)

/ˈaɪ̯ lənd/
/ˈhɛr(ə)ld/
/ˈskɔː.pɪən/
/ˈstɔː.ɹi/

Премахване на съгласна
- d, nd => n
- d, ld => l
- s, sk => k
- s, st => t => k

Хавайски
‘ailana
helala
kopiana
kole

Също често се забелязва премахване на “r” на края на сричка, което вероятно се случва, тъй
като множеството от думите първоначално са били адаптирани от диалекти на английския,
в които “r” на края на сричката не се произнася (напр. ginger /ˈdʒɪndʒɚ/ (джинджифил) –
kinika). Аналогичен е и случаят със “d” в края на думата (напр. centipede /ˈsɛnt.ɪ.pid/
(стоножка) – kanapī).
Важно е да се отбележи, че има изключения и е възможно гореспоменатите струпвания да
бъдат опростени чрез добавяне на гласна, но това се случва много по-рядко (напр. Scotland
(Шотландия) – Kekokia (от Scotia /ˈsko.tsja/); hammer /ˈhæmɚ/ (чук) – hamale).
Останалите струпвания на съгласни най-често се опростяват по другия начин – чрез
добавяне на гласна.
Английски
brush
dragon
Christmas

/bɹʌʃ/
/ˈdɹæɡən/
/ˈkɹɪsməs/

Добавяне на гласна
+a, br => pal; +i, ʃ => ki
+e, dr => kel; +a, n => na
+a, kr => kal; +i, s => ki;
+a, s => ka

Хавайски
palaki
kelakona
Kalikimaka

Струпвания от съгласни, които се образуват от две срички, почти винаги се отстраняват
чрез добавяне на гласна (напр. ta.ran.tu.la /təˈɹænt͡ʃələ/ (тарантула) – kalanakula).

При добавянето на гласни за момента няма открита закономерност, само тенденции. Когато
думата завършва на съгласна, обикновено се добавя “a” (мисионерите, които за пръв път
въвели английски думи в хавайския поставяли “a” в края на повечето от тях, вероятно за да
могат да се отличават от хавайските), като “i” също се среща често. „е“ се добавя, когато в
края на думата на английски присъства „е“, което не се произнася (напр. crocodile
/ˈkɹɑkədaɪl/ (крокодил) – kelokokile, chlorine /ˈklɔɹiːn/ (хлорин) – kaloline). “o” и “u” се срещат
рядко на края на думата. При добавяне на гласни в струпвания от съгласни най-често отново
се срещат “a”, “i” и “e”. “о” и “u” се срещат само в някои изключения.

2.4. Използване на знаците ‘okina и kāhako в заемки
Глоталната пауза ‘okina се използва при заемки само, когато има гласна в началото на
думата. В такъв случай обикновено пред гласната се поставя ‘okina.
Примери:
Английски
uncle (чичо)
engine (двигател)
ink (мастило)
organ (орган)
watch (часовник)

/ˈʌŋ.kəl/
/ˈɛnd͡ʒɪn/
/ɪŋk/
/ˈɔɹ.ɡən/
/wɒt͡ʃ/

Хавайски
‘anakala
‘enikini
‘īnika
‘okana
‘uwaki

Макронът kahāko се използва рядко в заемки, като обикновено показва или удължена гласна
(напр. key /kiː/ (ключ) – kī), или мястото на ударението в думатa (напр. hymn /hɪm/ (химн) –
hīmeni; в случая макронът показва, че ударението пада върху първата сричка, защото в
противен случай думата би била неправилна адаптация на оригинала).

В това научно изследване са описани различните начини за адаптация на заемки от
английски към хавайски език. Дадените примери имат за цел нагледно да представят
правилата, по които една дума бива адаптирана, и изключенията от тях.
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