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Language itself is content, a referent for loyalties and animosities,
an indicator of social statuses and personal relationships, a marker of situations
and topics as well as of the societal goals and the large-scale value-laden arenas
of interaction that typify every speech community.
Joshua Aaron Fishman (1926–2015)

Understanding a people’s culture exposes their normalness
without reducing their particularity.
Clifford Geertz (1926–2006)

Don’t impose.
Give options.
Make your receiver feel good.
Robin Lakoff (1942–)
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Niniejsza książka stanowi próbę przedstawienia młodzieżowej odmiany języka
japońskiego jako jednego z dialektów socjalnych japońszczyzny. W opisie omawianych zjawisk przyjęto przede wszystkim perspektywę socjolingwistyczną,
ale wszędzie tam, gdzie perspektywa ta z różnych względów okazywała się zbyt
wąska, zostały uwzględnione także inne punkty widzenia i inne fakty istotne dla
badań antropologicznych nad językiem japońskim.
Na analizowany tutaj konglomerat zjawisk językowych w języku japońskim
istnieją dwa określenia nazywające w macierzystym środowisku tę odmianę japońszczyzny, a mianowicie wakamono kotoba1 若者言葉 (dosł. ‘słownictwo
młodzieżowe’) oraz wakamonogo 若者語 (dosł. ‘język młodzieży’), które w niniejszym opisie będą tłumaczone jako „socjolekt młodzieżowy”, a więc odmiana
środowiskowa języka stosowanego i popularyzowanego przez młode pokolenie.
Nietrudno dostrzec, że tematyka ta znana jest zarówno specjalistom profesjonalnie
zajmującym się językiem i kulturą japońską, jak również rodzimym użytkownikom języka, którzy w rozmaitych sytuacjach stają się świadkami lub uczestnikami dyskusji nad zmianami zachodzącymi w potocznej postaci języka japońskiego,

1
W książce zastosowano transkrypcję Hepburna (hebon shiki rōmaji ヘボン式ローマ字), która
najpowszechniej przyjęła się w literaturze oraz pracach naukowych na temat języka i kultury Japonii.
Samogłoski wymawia się tak samo jak w języku polskim, z wyjątkiem samogłosek opatrzonych
kreską nad znakiem, które czytamy z podwojonym iloczasem, np. o czytamy jak polskie o, natomiast
ō czytamy jak oo; u czytamy jak polskie u, ale ū czytamy jak uu. Większość spółgłosek czytamy tak
jak w wyrazach polskich. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, że:
– spółgłoskę y czytamy jak polskie j,
– j czytamy jak polskie dź,
– sh czytamy jak polskie ś,
– ch czytamy jak polskie ć,
– z czytamy jak polskie dz,
– ts czytamy jak polskie c,
– w czytamy jak polskie ł.
Dla japońskich nazw własnych stosuje się transkrypcję Hepburna (np. Chūgoku, Kantō, Hyōgo),
z wyjątkiem nazw, które zgodnie z zarządzeniami Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza
Granicami Polski przyjęły polską postać ortograficzną (np. Tokio, Osaka, Hokkaido, Sikoku, Kiusiu).
Wszystkie cytaty z języka japońskiego zostały przetłumaczone na język polski przez autorkę
książki. Cytaty w języku angielskim nie zostały opatrzone tłumaczeniem na język polski. Przykłady
zdań japońskich zawierają transkrypcję, zapis oryginalny oraz tłumaczenie na język polski.
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nagminnie kojarzonymi ze sferą socjolektu młodzieżowego. W kontekście niniejszych rozważań, odnoszących się nie tylko do samej warstwy językowej, lecz
również do potocznego postrzegania zjawisk językowych oraz odzwierciedlenia
tego w świadomości społeczeństwa japońskiego, obie te płaszczyzny dyskusji należy uznać za równorzędnie istotne poznawczo. Naukowy ogląd socjolektu młodzieżowego wzbogaca naszą wiedzę i przynosi nowe komponenty socjolingwistycznego obrazu współczesnej japońszczyzny, a potoczna debata na ten temat
dostarcza niezwykle ważnych danych na temat wartościowania mowy młodzieżowej i jego uwarunkowań kulturowych.
Bez wątpienia strategie komunikacyjne młodego pokolenia to tematyka nader aktualna, stanowiąca odzwierciedlenie obecnej sytuacji językowej w Japonii,
a także – ściśle z nią związanych – zmian i przeobrażeń zachodzących w różnych
warstwach społeczeństwa. Determinowana rozwojem nowych technologii, dynamika innowacji i zmian, które zachodzą w obrębie tej środowiskowej odmiany
języka, mobilizuje badacza do ciągłej obserwacji oraz weryfikacji i aktualizacji
zgromadzonych danych dotyczących rozmaitych przejawów aktywności komunikacyjnej. Jest to bez wątpienia jeden z głównych czynników powodujących
zaangażowanie badaczy z różnych dziedzin nauki w śledzenie zachowań komunikacyjnych młodszych warstw społeczeństwa powiązanych z różnymi nurtami
kultury młodzieżowej i identyfikujących się z różnymi wartościami. W każdym
takim nurcie będzie można odkryć fakty językowe stanowiące cenny materiał do
analizy badanych tutaj zjawisk. Rozmaite dziedziny lingwistyki o wiele wcześniej wykazały już, że język pozostaje w ścisłej i wzajemnej zależności z podłożem kulturowym i z ugruntowanym w nim systemem wartości, co z kolei nie
pozostaje bez wpływu na zachowania językowe młodych użytkowników. Pomimo wyraźnych różnic odnajdujemy w nich liczne uniwersalne cechy postaw komunikacyjnych tej generacji, do których należą przede wszystkim: kreatywność,
innowacyjność, ekspresyjność, a także determinacja towarzysząca demonstrowaniu swoich odczuć i nastrojów poprzez osobliwe niekiedy formy językowe, które
z czasem zaczynają uchodzić za swoiste „filary” młodzieżowej odmiany języka.
Wyzwaniem dla badaczy zajmujących się rozważanymi tutaj zagadnieniami
jest również ich wieloaspektowość, w której odzwierciedla się szerokie spektrum
zainteresowań badawczych. Wgląd w japońskie teksty naukowe – pierwsze z nich
opublikowano już kilka dziesięcioleci temu – uświadamia czytelnikowi, że zjawisko socjolektu młodzieżowego jest rozmaicie interpretowane przez autorów
prac o tej tematyce, a zatem badacze nie reprezentują jednoznacznego, wspólnego
stanowiska.
Warto podkreślić, że chociaż zjawisko odmiany młodzieżowej języka nie jest
obce innym kulturom – między innymi tej najbliższej czytelnikowi, czyli polskiej –
w naukowej refleksji nad wewnętrznym zróżnicowaniem języka w perspektywie polskiej nie jest ono wybitnie popularne. Oczywiście nie jest też całkowicie
ignorowane, ale w porównaniu z perspektywą japońską, w której młodzieżowa
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odmiana japońszczyzny jest nieodzownym elementem refleksji językoznawczej,
tematem podejmowanym nad wyraz często w literaturze naukowej, programach
popularnonaukowych i edukacyjnych, a także chętnie poruszanym w codziennych konwersacjach, jest ono omawiane rzadko.
Analizując japoński socjolekt młodzieżowy, należałoby najpierw rozgraniczyć, a następnie w niekonfliktowy sposób uwzględnić dwa główne podejścia do
omawianych tutaj zagadnień: naukowe oraz potoczne.
W niniejszej książce szczególnie interesuje nas pierwsze podejście. Stosowane jest w większości refleksji językoznawczych zajmujących się zjawiskiem
socjolektu młodzieżowego. Z tej perspektywy opisują je lingwiści badający język japoński od strony normatywnej, obserwujący zachodzące w nim zmiany
i postrzegający je jako swego rodzaju zaburzenia struktury, naruszenie systemów i wykroczenie przeciwko normie językowej, a język młodego pokolenia
uznają za niezwykle silny czynnik, który te zmiany systemowe zdolny jest przyśpieszyć. Dlatego też normatywiści japońscy z młodzieżową odmianą języka
często łączą pojęcie Nihongo no midare 日本語の乱れ ‘rozpadu; dezintegracji
języka japońskiego’.
Drugą dziedziną, dla której socjolekt młodzieżowy jest ważnym obiektem
analizy, jest socjolingwistyka jako główna dyscyplina językoznawcza. Socjolingwistyczny punkt widzenia został uwzględniony i opisany w niniejszej książce
bardzo obszernie. Dla socjolingwistów język stanowi istotny atrybut społeczny całego pokolenia, interesująco odzwierciedla jego sytuację, zmiany statusu
społecznego, postawy wobec innych pokoleń, zjawiska społeczne takie jak bunt
generacyjny, konfrontatywność wobec otoczenia społecznego itp. (Sanada et al.
1992: 14).
Trzecią wreszcie dziedziną, która interesuje się zjawiskiem socjolektu młodzieżowego, jest kulturoznawstwo, gdyż w tym wypadku w sferze języka odzwierciedlają się istotne zjawiska z szeroko pojętej sfery kultury. Wyróżniamy
tu przede wszystkim: młodzieżowy krąg wartości, światopoglądy młodego pokolenia, wyrażone w języku mody kulturowe oraz sam język jako przejaw mody
językowej, socjolekt jako manifestację kulturowych postaw, rytualny charakter
odmian językowych i wreszcie język jako atrybut młodego pokolenia. Problematyka ta obejmuje również wpływ mniej lub bardziej wyraźnie dających się
zdefiniować subkultur na całość młodzieżowej odmiany języka.
Refleksja zawarta w książce powstała przede wszystkim na podstawie prac
japońskich badaczy reprezentujących wymienione wyżej dziedziny naukowe.
Główne publikacje, które posłużyły za metodologiczny fundament zamieszczonej
tu interpretacji, zostały napisane przez dwunastu autorów.
Temat współczesnego języka japońskiego wobec zjawiska zmiany językowej oraz dezintegracji językowej w znacznej mierze kojarzonej z młodzieżową odmianą języka jest podejmowany przede wszystkim w pracach Fumio
Inouego. W analizie wykorzystano głównie jego książki Nihongo wotchingu
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[Obserwując język japoński] (1998) oraz Keigo wa kawaru [Honoryfikatywność
się zmienia] (2017). W tej drugiej autor, odnosząc się do własnych badań socjolingwistycznych, analizuje istotne transformacje na płaszczyźnie japońskiej grzeczności językowej. Do zjawiska zwanego Nihongo no midare nawiązują autorzy
monografii pod redakcją Haruhiko Kindaichiego Kawaru Nihongo.Gendaigo wa
midarete kita ka? [Język japoński, który się zmienia. Czy we współczesnym języku zapanował chaos?] (1981). Opis i ocenę zjawisk pragmatyczno-komunikacyjnych współczesnej japońszczyzny ujmowanych z perspektywy japońskiej grzeczności językowej, która jest niezwykle istotna dla analizy językowych zachowań
młodzieży, zawiera tekst Kazuyo Muraty Poraitonesu kara miru wakamono kotoba no kinō [Funkcje socjolektu młodzieżowego z punktu widzenia grzeczności]
(2005). Yasuo Kitahara studiuje i wyjaśnia innowacje językowe wprowadzane
przez młodych użytkowników języka w cyklu książek Mondai na Nihongo [Kłopotliwy język japoński] (2004, 2005, 2011).
Opisem charakterystycznych przejawów zachowań językowych współczesnych rodzimych użytkowników japońszczyzny z uwzględnieniem zależności
języka od uwarunkowań psychosocjologicznych społeczeństwa japońskiego zajmuje się Akihiko Yonekawa. W niniejszej książce wykorzystano takie prace badacza, jak Wakai josei no kotoba no shinrigakuteki shakaiteki haikei [Słownictwo
młodych kobiet w perspektywie psychologicznej i socjologicznej] (1994), Gendai wakamono kotoba kō [Rozważania nad współczesnym socjolektem młodzieżowym] (1996), Wakamonogo o kagaku suru [Badając socjolekt młodzieżowy]
(1998) oraz Zokugo nyūmon [Wprowadzenie do slangu] (2017).
Szczególnie istotne dla naszych rozważań są takie publikacje, jak książka autorstwa Fumiaki Senumy Wakamono kotoba o fīrudo wāku suru [Badania terenowe nad socjolektem młodzieżowym] (2005), a także część książki Keia Ishiguro Nihongo wa kūki ga kimeru [Atmosfera determinuje język japoński] (2013),
w której autor podkreśla wzajemną zależność pragmatyki języka od osobowości
jednostki, tym samym akcentując doniosłość idiolektalnej perspektywy obserwacyjnej.
Znaczeniem i funkcjonowaniem socjolektu młodzieżowego na płaszczyźnie
edukacyjnej, a także analizą języka kampusowego2 zajmuje się Tetsuo Koyano
w swoich publikacjach, takich jak Wakamono kotoba to Nihongo kyōiku [Socjolekt młodzieżowy a nauczanie języka japońskiego] (2007) oraz Joshi daigakusei no kyanpasu kotoba [Język kampusowy studentek uczelni wyższych] (1994).
Szczególna odmiana języka, jakim jest slang internetowy, powszechnie klasyfi2
Kyanpasu kotoba キャンパス言葉 ‘słownictwo na kampusie’ to kategoria leksemów i struktur
używanych przez studentów japońskich wyższych uczelni, przekazywanych przez starszych
studentów (senpai ‘seniorów’) młodszym studentom (kōhai ‘juniorom’). Język kampusowy uważany
jest za podkategorię socjolektu młodzieżowego. (Zob. więcej na ten temat w: P. Duc-Harada, Analiza
procesów słowotwórczych oraz semantycznych zachodzących w gendai kyanpasu kotoba, czyli
współczesnej mowie japońskich studentów, 2018).
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kowany jako subkategoria wakamono kotoba, jest przedmiotem zainteresowania
innych japońskich lingwistów, między innymi Ippeia Inouego, który w artykule
Netto shakai no wakamono kotoba [Socjolekt młodzieżowy w środowisku internetowym] (2006) przeprowadza analizę socjolektu internautów z perspektywy
współczesnych strategii komunikacyjnych, oraz Kenjirō Matsudy, który w swoim
tekście Netto shakai to shūdango [Społeczność internetowa a języki zbiorowości]
(2006) powiązał slang internetowy z socjolektami.
Dominujący wpływ zmian i procesów kulturowych na modę językową oraz
na kształtowanie wzorców zachowań komunikacyjnych współczesnej młodzieży
zgłębia Osamu Nakano w obszernej pracy antropologicznej zatytułowanej Wakamono bunka jinruigaku. Ijin toshite no wakamonoron [Antropologia kultury
młodzieżowej. Młodzież jako ci obcy] (1991). Autor przedstawił również analizę
najważniejszych pojęć charakteryzujących kulturę młodzieży w książce Wakamono bunka jutsugoshū. Jidai no kibun o yomu [Leksykon kultury młodzieżowej.
Odczytując nastroje pokolenia] (1987).
Warto dodać, że kompilacją słownictwa młodzieżowego zajmują się też japońscy leksykografowie, tacy jak wspomniany już Akihiko Yonekawa, autor
słownika Wakamono kotoba jiten [Słownik socjolektu młodzieżowego] (1997)
czy Zakugo nyūmon [Wprowadzenie do slangu] (2017), oraz Chikara Katō, autor
innego słownika o takim samym tytule (2006).
Wykorzystany tutaj dorobek badawczy wspomnianych wyżej autorów pozwolił na podjęcie próby stworzenia opisu współczesnych form języka japońskiej młodzieży z uwzględnieniem ich źródeł kulturowych i podłoża społecznego poszczególnych jednostek. Przeprowadzona tutaj analiza, której podstawowym celem był
opis aktualnych form ekspresji i zachowań komunikacyjnych z uwzględnieniem
ich źródeł kulturowych i podłoża społecznego użytkowników języka, stała się
punktem wyjścia do dyskusji nad głównymi przyczynami powstawania struktur
językowych uchodzących za typowo młodzieżowe oraz nad związkami języka
i różnych nurtów kultury młodzieżowej, a więc przede wszystkim tworzonych
przez młode pokolenie bądź też tworzonych przez dorosłych, ale odzwierciedlających młodzieżowe mody i upodobania (w takich obszarach jak: muzyka, sport,
internet – pojmowany jako komponent współczesnej kultury informacyjnej –
moda jako zbiór gustów w ubiorze, żywieniu, konsumpcji kulturalnej i materialnej, film, literatura popularna i inne nurty aktywności rozrywkowej).
Kolejną ważną kwestią w badaniach nad socjolektem młodzieżowym jest często omawiana przez badaczy japońskich sfera postaw i osobliwie młodzieżowych
strategii komunikacyjnych odzwierciedlających się w socjolekcie młodzieżowym
w sposób szczególnie intensywny. Postawy takie są kształtowane na zasadzie wewnątrzśrodowiskowej, jednakże ich formowaniu się sprzyja wymuszana często
przez organizacyjne struktury zewnętrzne młodzieżowa solidarność grupowa, silnie ujawniająca się zwłaszcza w środowisku szkolnym, sportowym, klubowym,
w kręgu subkultur, fanklubów etc. Związek ze środowiskiem społecznym oraz
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poczucie przynależności grupowej, które towarzyszą procesom solidaryzacji,
to dwa istotne czynniki wpływające na kształtowanie się indywidualnej tożsamości jednostki oraz tożsamości grupowej, a co za tym idzie – na umiejętność
nawiązywania kontaktów z innymi, wchodzenia w rozmaite interakcje oraz aktywności grupowe, a także zaangażowanie w podtrzymywanie dobrych relacji
wewnątrz grupy.
W związku z tym w niniejszej refleksji musimy korzystać również z perspektywy antropologicznej, która uwzględnia powyższe aspekty zachowań kulturowych i społecznych jednostki. Wspomniane zostaną niedawno opublikowane
oraz starsze prace napisane przez japońskich i zagranicznych badaczy, którzy
prowadzili badania nad antropologią kultury młodzieży (wspominany już Osamu Nakano, Roger Goodman, Aaron L. Miller, Sharon Kinsella), jak również
tych, którzy w swoich badaniach nad kulturą Japonii traktowali okres dzieciństwa
i adolescencji jako kolejne etapy rozwoju człowieka w społeczeństwie japońskim
(Chie Nakane, Takie Sugiyama Lebra, Takeo Doi, Ruth Benedict).
Jednakże problematyka badawcza zagadnienia socjolektu młodzieżowego na tym się nie kończy. Zjawisko to wywołało bowiem niemałe poruszenie
w powszechnym odbiorze. Język jest częstym przedmiotem debat publicznych
prowadzonych na łamach prasy, w radiu i w telewizji. W percepcji społecznej
wywołują one rozmaite echa, a zagadnienie to dyskutowane jest pod wieloma
aspektami. Nierzadko słyszy się zatem krytyczne głosy na temat zagrożeń, jakie
mowa młodzieżowa niesie dla ogólnej, wysokiej japońszczyzny (rozumianej siłą
rzeczy jako japońszczyzna starszej generacji oraz inteligenckich i konserwatywnych kręgów społecznych). Niezwykle często w dyskusjach pojawia się również
problem dezintegracji języka japońskiego.
Socjolekt młodzieżowy bywa też przedmiotem zainteresowania jako trend
kulturowy, wyraz nowej obyczajowości. W powszechnym odbiorze traktowany
jest niekiedy jako przejaw mody, analogicznie do mody na różne rodzaje ubioru,
fryzury, kosmetyków. Pewne wyrazy z mowy młodzieżowej stają się popularne,
podobnie jak hity muzyczne, gry komputerowe czy niektóre gatunki mang, i trafiają do głównego obiegu kulturowego.
Poza lingwistami socjolektem młodzieżowym interesują się także obserwatorzy szkolnictwa i edukacji, dla których zjawisko to staje się miernikiem skuteczności wychowawczej szkoły i domu rodzinnego. Dyskurs nad trendami językowymi przyjmuje często formę dyskursu wychowawczego i wówczas ogniskuje
się on na problematyce grzeczności, a raczej niegrzeczności językowej młodego pokolenia. W związku z tym niemalże jednocześnie z hasłem Nihongo no
midare upowszechniło się oddające niepokój społeczny hasło keigo no midare
敬語の乱れ – dezintegracji tradycyjnej grzeczności językowej oraz etykiety komunikacyjnej.
Na potrzeby niniejszych rozważań zrealizowano również badania terenowe
w formie ankiet i wywiadów przeprowadzanych wśród reprezentantów młod-
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szej warstwy społeczeństwa japońskiego, przede wszystkim środowiska uczniów
i studentów, w latach 2013–2015. Konfrontacja źródeł naukowych z wiedzą potoczną młodych Japończyków okazała się niezwykle cennym narzędziem umożliwiającym uzyskanie bardziej szczegółowego obrazu socjolektu młodzieżowego,
który funkcjonuje w świadomości społecznej jego użytkowników.
Materiał językowy do analizy został zaczerpnięty z różnych źródeł. Były
nimi źródła leksykograficzne, monograficzne opracowania normatywne, socjolingwistyczne oraz kulturoznawcze, wydane w Japonii oraz poza jej granicami.
Ponadto przy zbieraniu danych na temat popularnego słownictwa młodzieżowego, a także informacji o aktualnych tendencjach językowych w mowie młodego
pokolenia oraz ich związku z transformacjami kulturowymi i społecznymi wykorzystano różne gatunki komunikacji medialnej, głównie teksty z prasy oraz
internetu: najnowsze wypowiedzi publikowane na japońskich blogach (burogu
ブログ), forach dyskusyjnych (fōramu フォーラム,keijiban 掲示板), posty zamieszczane na portalach i serwisach społecznościowych typu Facebook
(feisubukku フェイスブック) i Twitter (tsuittā ツイッター), a także teksty publikowane na stronach promujących charakterystyczny gatunek powieści pisanych
w formie wiadomości tekstowych (keitai shōsetsu ケータイ小説3).
W niniejszej książce zastosowano terminologię japońską oraz polskie tłumaczenia terminów. Nazewnictwo odnoszące się do najczęściej omawianych zjawisk
językowych związanych z tematyką pracy można odnaleźć w poniższej tabeli.
Tabela 1. Wykaz najważniejszych japońskich pojęć w transkrypcji łacińskiej wraz z tłumaczeniem na język polski przyjętym w książce
Japońskie pojęcia w zapisie zlatynizowanym
(w kolejności alfabetycznej)
aimai na kotoba;
aimai na hyōgen
baito keigo;
manyuaru keigo
bikago
bokashi hyōgen
fuka gimonbun
gairaigo
gengo henka
gengo henshu

Tłumaczenie przyjęte w książce
wyraz wieloznaczny;
wyrażenie wieloznaczne
honoryfikatywność usługowa;
honoryfikatywność instruktażowa
forma upiększona
wyrażenie rozmyte
pytanie rozłączne
zapożyczenie
zmiana językowa
odmiana języka

3
Keitai shōsetsu ケータイ小説 dosł. ‘przenośna powieść’ to określenie nowej formy literackiej,
której autorkami i czytelniczkami początkowo były wyłącznie japońskie nastolatki, a zakres
tematyczny obejmował przede wszystkim życie miłosne młodych Japonek w środowisku szkolnym,
studenckim lub firmowym. Popularność tej nowej formy literackiej sprawiła, że zarówno grupy
czytelników, jak i tematyka powieści uległy poszerzeniu. Styl i kompozycja powieści dostosowane
są do warunków pisania wiadomości tekstowych na telefonach komórkowych lub smartfonach.
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Japońskie pojęcia w zapisie zlatynizowanym
(w kolejności alfabetycznej)
gengo ishiki
gengo kōdō
gengo no aimaisa
gengo no midare
(Nihongo no midare)
gengo seikatsu
gengo sesshoku
goyōron
gyarugo
hairyo hyōgen
hanashikotoba
hōgen;
chiiki hōgen
hyōjungo
ingo
intānetto surangu
kakikotoba
kanji henkan misu
keigo
keigo no midare;
keigo no konran
keitai shōsetsu
kenjōgo
konseigo
kotoba asobi
kotoba no fusawashisa
kotoba no tadashisa
kotoba no teichaku
kyanpasu kotoba
kyōi fukushi
kyōtsūgo
Nihongo
nijū keigo
onna kotoba;
joseigo
otoko kotoba;
danseigo
poraitonesu
ryakugo;
ryakushō

Tłumaczenie przyjęte w książce
świadomość językowa
zachowanie językowe
wieloznaczność językowa; niejasność
językowa
dezintegracja języka
(dezintegracja japońszczyzny)
życie językowe
kontakt językowy
pragmatyka językowa
język subkultury gyaru; mowa gyaru
wyrażenia troski o rozmówcę
język mówiony
dialekt;
dialekt regionalny
język standardowy
język tajny
slang internetowy
język pisany
błędy konwersji znaków
honoryfikatywność
dezintegracja honoryfikatywności
powieść przenośna
formy modestywne
hybryda językowa
gra językowa
odpowiedniość językowa
poprawność językowa
utrwalenie się wyrazu w normie
językowej
język kampusowy; słownictwo
kampusowe
przysłówki emfatyczne
język powszechny; język ogólnojapoński
język japoński; japońszczyzna
podwojona honoryfikatywność
feminolekt;
odmiana żeńska języka
maskulinolekt;
odmiana męska języka
grzeczność
skrót
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Japońskie pojęcia w zapisie zlatynizowanym
(w kolejności alfabetycznej)
ryūkōgo;
hayarikotoba
setsubiji
settōji
shakai gengogaku
shakai hōgen
shigo
shinhōgen
shūdango
sonkeigo
surangu
tameguchi
teineigo
tōjigo
wakamono kotoba
wasei eigo
yakuwarigo
zokugo
zokusei

Tłumaczenie przyjęte w książce
modne słownictwo
sufiks
prefiks
socjolingwistyka
socjolekt; dialekt socjalny
przeżytek językowy
nowy dialekt
język zbiorowości
formy aprecjatywne
slang
język poufały; formy poufałe
formy adresatywne
skrótowiec
socjolekt młodzieżowy
japońskie wyrażenia odangielskie
język postaci
język kolokwialny
atrybut

Podstawowym założeniem, które towarzyszyło autorce niniejszej książki na
wszystkich etapach jej powstawania, było to, że młodzieżową odmianę japońszczyzny, podobnie jak jej odpowiedniki w innych językach naturalnych, należy interpretować jako barwny, żywy i dynamiczny nośnik informacji o kulturze,
w tym wypadku o kulturze młodzieży. Solidne wsparcie dla tego przekonania
autorka znalazła w wielu przywołanych tutaj publikacjach japońskich, a jego
potwierdzenie okazało się możliwe po przeprowadzeniu własnych badań terenowych oraz w bezpośrednim kontakcie językowym z reprezentantami młodego
pokolenia Japończyków. Z tego powodu autorka chciałaby wyrazić podziękowania swojej Alma Mater – Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, a w szczególności dyrekcji Instytutu Orientalistyki, za pomoc w uzyskaniu dofinansowania na
kilkakrotne badania terenowe w Japonii.
Autorka chciałaby złożyć wyrazy głębokiej wdzięczności przede wszystkim
opiekunowi naukowemu prof. dr. hab. Romualdowi Huszczy za pomoc i wsparcie, przydatne komentarze i uwagi językowe, a także wzbudzenie zainteresowania
językoznawstwem japonistycznym.
Serdeczne podziękowania należą się japońskim profesorom, którzy umożliwili autorce przeprowadzenie badań na swoich uczelniach, a także podzielili się
swoją drogocenną wiedzą na temat rozważanych tutaj zagadnień: prof. Akihiko
Yonekawie z Uniwersytetu Baika Joshi w Osace, prof. Hirofumiemu Inoue z Uniwersytetu Ōsaka Kyōiku w Osace, prof. Ippeiowi Inoue z Uniwersytetu Keiō oraz
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Uniwersytetu Nihon Joshi w Tokio, prof. Kojiemu Moricie z Uniwersytetu Tōkyō
Gaikokugo w Tokio, prof. Shinowi Moriyamie z Uniwersytetu Ochanomizu Joshi
w Tokio, prof. Leah Gilner z Uniwersytetu Bunkyō Gakuin w Tokio, oraz wszystkim studentom wspomnianych uczelni, jak również nauczycielom i uczniom zespołu szkolnego Shirayuri Gakuen w Sendai za udział w wywiadach, ankietach
i warsztatach językowych.
Autorka chciałaby również wyrazić głęboką wdzięczność mężowi Takeshiemu Haradzie za konsultacje językowe, rodzicom i siostrze za wsparcie i wyrozumiałość, a także córeczce Elence, której poświęcone są wszystkie dokonania naukowe autorki. Bez nieocenionej pomocy i wyrozumiałości wyżej wspomnianych
osób ta praca nigdy by nie powstała.
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Przedstawiony w tej książce opis skupia się na wspomnianej wcześniej młodzieżowej odmianie języka japońskiego, ale z uwagi na sam charakter i zasięg społeczny rozważanego zjawiska oraz na jego rozległą obecność we współczesnej
debacie naukowej nie mógł on zostać konsekwentnie utrzymany w ramach tylko
jednej dyscypliny, a mianowicie socjolingwistyki japońszczyzny. Socjolingwistyka jest dla opisu wakamono kotoba dyscypliną podstawową. Nie podważa to
jednak tego, że zarówno czynniki społeczne, jak i struktura języka młodzieży
muszą być charakteryzowane wieloaspektowo z uwzględnieniem innych dziedzin
badawczych.
W tym miejscu warto zarysować socjolingwistyczny oraz pozasocjolingwistyczny zakres badawczy niniejszego opracowania.
Część wprowadzająca pracy dotyczy problematyki językoznawczej i koncentruje się przede wszystkim na opisie zagadnień socjolingwistycznych w odniesieniu do płaszczyzny japońskiej. Zaprezentowano w niej krótką historię
utrwalania się na gruncie językoznawstwa japońskiego pojęcia gengo seikatsu
‘życia językowego’, koncepcji, która ukształtowała się w Japonii pod wpływem
zachodniej refleksji socjolingwistycznej. W dalszych rozważaniach zawartych
w tej części podjęto próbę zdefiniowania oraz klasyfikacji kategorii wakamono
kotoba ‘socjolektu młodzieżowego’. Wprowadzony tu opis ogólnych pojęć ma
za zadanie przybliżyć czytelnikowi japońskie podłoże refleksji nad szeroko rozumianą koncepcją wewnętrznego zróżnicowania języka na przykładzie jednego z socjolektów.
Druga część książki jest bardziej rozbudowana i zawiera spójny i szczegółowy
opis głównych tendencji językowych zaobserwowanych w Japonii w ostatnim
dziesięcioleciu; przypisano je do określonych kategorii socjolektu młodzieżowego. Na przykładach pochodzących z czasopism młodzieżowych, stron internetowych oraz portali i serwisów społecznościowych przedstawione zostały główne mechanizmy językowe, które doprowadziły do popularyzacji pewnych form
w młodzieżowej odmianie języka.
Ostatnia część zawiera szczegółowy opis wyników badań terenowych, które
zostały zrealizowane w latach 2013–2015 w wybranych placówkach japońskich,
przy czym warto zaznaczyć, że za najważniejsze autorka uznaje te wykonane
w 2015 roku. Badania, których analiza stanowi część empiryczną pracy, zostały
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przeprowadzone w formie ankiet i wywiadów z japońskimi uczniami i studentami
różnych płci, w przedziale wiekowym od piętnastego do trzydziestego roku życia. Ponadto podczas realizacji projektu badawczego odbyły się warsztaty językowe nad współczesnymi strategiami komunikacyjnymi, podczas których studenci
podzielili się swoimi refleksjami nad poruszonymi zagadnieniami językowymi
w formie rozprawki.
Należy podkreślić, że zasadniczym celem badań było zebranie i usystematyzowanie opinii przedstawicieli młodego pokolenia na poruszane tu tematy językowe, sprawdzenie stopnia ich orientacji, wiedzy oraz zainteresowania rozmaitymi
kwestiami językowymi, w szczególności zjawiskami związanymi z odmianami
języka japońskiego, a także zmotywowanie ich do dokonania indywidualnej oceny własnych kompetencji, wiedzy językowej oraz stopnia znajomości socjolektu
młodzieżowego. Wszyscy respondenci ankiet oraz uczestnicy wywiadów i warsztatów zostali poinformowani o tematyce i celu badań, a także wyrazili zgodę na
wykorzystanie ich opinii oraz odpowiedzi zamieszczonych w ankietach.
Głównym celem niniejszych rozważań jest zweryfikowanie prawdziwości następujących hipotez roboczych, które pojawiły się w toku przygotowań do badań
empirycznych:
1. Określone formy młodzieżowej odmiany japońszczyzny (między innymi
formy wieloznaczne, przykłady slangu internetowego, język subkultur) to
świadome strategie komunikacyjne, których celem jest manifestowanie tożsamości i postaw wobec otoczenia jednostki, a nie wyłącznie podążanie za
aktualnie panującą modą.
2. Socjolekt młodzieżowy to zjawisko wewnętrznie zróżnicowane ze względu na
takie czynniki pozajęzykowe, jak: wiek, płeć, miejsce pochodzenia, przynależność do grupy oraz stopień zażyłości z członkami grupy. Wyróżnić należy
również znaczenie przestrzeni jako czynnika determinującego zachowania
językowe młodzieży (przestrzeń klasy szkolnej vs. przestrzeń poza klasą
szkolną). Ponadto trzeba podkreślić rolę przestrzeni wirtualnej jako właściwej płaszczyzny komunikacji i demonstracji indywidualnych poglądów.
3. Socjolekt młodzieżowy wykazuje wiele cech bardziej typowych dla innych
języków środowiskowych młodzieży (kolokwialność, ekspresyjność, kolektywność, tajność, skrótowość, funkcja rozrywkowa itp.). Posiada również
określone cechy swoiste, które w kontekście niniejszych badań uznajemy za
charakterystyczne dla japońszczyzny: świadomie realizowana wieloznaczność (aimai na kotoba), stosunkowo nieznaczny zasób wulgaryzmów, językowe formy wyrażania troski o rozmówcę (hairyo).
4. Określone zachowania komunikacyjne młodzieży można uznać za strategie grzecznościowe, gdyż odpowiadają one założeniom teorii grzeczności
wprowadzonym przez badaczy japońskich (Sachiko Ide) oraz zagranicznych
(Penelope Brown i Stephen Levinson, Geoffrey Leech, Robin Lakoff). Należy podkreślić równoczesne funkcjonowanie dwóch strategii grzecznościo-
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wych: negatywnych (użycie form modestywnych w uprzejmych zwrotach do
klientów) oraz pozytywnych (stosowanie pytania rozłącznego w wypowiedzi
pierwszoosobowej jako manifestacja zaangażowania i wyraz troski o odbiorcę; osłabianie wrażenia wywierania presji na odbiorcę komunikatu i inne).
Zarzucana przedstawicielom młodego pokolenia niejasność przekazu (gengo
no aimaisa) nie jest właściwością wyróżniającą jedynie kulturę młodzieżową, ale postawą komunikacyjną charakterystyczną dla całego społeczeństwa.
Różnica w stosowaniu wypowiedzi dwuznacznych polega na odmiennych
funkcjach niejasności (aimaisa) w odmianie młodzieżowej i w standardowej
japońszczyznie. Przedstawiciele młodego pokolenia w ten sposób nie tylko
wyrażają niechęć, emocjonalność czy brak pewności siebie, ale również demonstrują świadomą odmowę komunikacji w warunkach zagrożenia. W języku dorosłych niejasność przekazu wynika przede wszystkim z ostrożności
i modestii, jest także przejawem intencji zachowania pozytywnych relacji
z odbiorcami komunikatu i na tej podstawie należy ją kojarzyć z odpowiedzialnością komunikacyjną.
Odmienność i specyfika mowy młodzieżowej w powszechnym odbiorze
uważane są za czynniki pogłębiające konflikt międzypokoleniowy. Jednakże
nie należy kategoryzować socjolektu młodzieżowego jako jednego z głównych determinantów dezintegracji języka japońskiego (Nihongo no midare).
Zmiana jest wpisana w naturę każdego języka i ze względu na to autorka za
niewłaściwy uznaje pogląd o potrzebie oczyszczenia języka japońskiego z innowacji językowych.
Istotne jest skontrastowanie dwóch zasadniczych zjawisk w japońskim dyskursie nad aktualnymi strategiami komunikacyjnymi w perspektywie normatywnej, a mianowicie poprawności (tadashisa) oraz odpowiedniości (fusawashisa), jako istotnych komponentów oraz kryteriów oceny zachowań
komunikacyjnych. Socjolekt młodzieżowy będzie w tym kontekście opisywany jako konglomerat form często gramatycznie niepoprawnych, ale z perspektywy pragmatyki językowej odpowiednich w określonych okolicznościach.
Wśród przedstawicieli młodego pokolenia znajdują się jednostki, które wykazują się wiedzą i intuicją językową. Potrafią w sposób spójny i klarowny
zaprezentować swoje stanowisko w stosunku do zmian językowych, a także
wskazać wyrażenia socjolektu, które utrwaliły się w ogólnym języku japońskim (kotoba no teichaku), i przeżytki językowe (shigo), które zdezaktualizowały się w mowie potocznej. Ich świadomość językowa pozwala im również
stwierdzić, które z aktualnych strategii komunikacyjnych zostały przyjęte
do uzusu językowego, a w przyszłości mogą zostać zaakceptowane również
w normie wzorcowej.
Młodzi Japończycy w codziennych sytuacjach komunikacyjnych powielają
typowe dla całej społeczności japońskiej wzorce kolektywne: skupienie się
na osobie odbiorcy, powściągliwość i zaangażowanie w płynny przebieg aktu
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komunikacyjnego, nieumiejętność otwartego odmawiania. Jednakże pewne
ich zachowania komunikacyjne świadczą również o dążeniu do indywidualizacji i egocentryzmie, co przejawia się między innymi w języku subkultur.
10. Zauważa się tendencję do szukania inspiracji językowych w odmianach leksykalnych między innymi w nowych formach języka regionalnego (shinhōgen).
W wyniku powszechności i dostępności różnych przekazów medialnych, które stanowią konsekwencje rozwoju nowych technologii komunikacjyjnych,
popularność wyrazów dialektalnych w języku młodzieży przesuwa się z centrum (regionu pochodzenia) na peryferie (region metropolitarny lub inne oddalone obszary).

CZĘŚĆ PIERWSZA

I. Teoretyczne podstawy opisu socjolektu
młodzieżowego – nurty badawcze
i metodologie

1. Socjolingwistyka japońszczyzny w odniesieniu do
ogólnych założeń socjolingwistyki
W opinii wielu reprezentantów socjolingwistyki japońskiej zachowania językowe młodzieży całkowicie spełniają kryteria pozwalające zaliczyć je do odmian
środowiskowych języka, zwanych socjolektami (Ueno et al. 2005: 25; Takamizawa et al. 2004: 172). Wynika to przede wszystkim z faktu, że podobnie jak
w przypadku obecności feminolektu oraz maskulinolektu w języku japońskim,
występowanie odmiany młodzieżowej nie jest determinowane czynnikami biologicznymi w takim sensie, że nie można zakładać, iż biologiczne uwarunkowania
użytkowników z całą pewnością determinują wykształcenie się odmiennej mowy.
Zachowania językowe młodzieży stanowią odzwierciedlenie swoistego wzorca
kulturowego, ukazują dominujące w danej społeczności modele postaw jednostki wobec otoczenia, przypisywane jej role społeczne, a także system wartości,
w którym wyraźnie można dostrzec negatywny stosunek do przejawów wszelkiej
formalności i oficjalności, uznawanych za skostniałe i nieatrakcyjne.
Refleksja nad tą odmianą japońszczyznyw perspektywie socjolingwistycznej
wydaje się zatem szczególnie istotna ze względu na społeczne funkcje języka.
Peter Trudgill (1974) podkreśla rolę aspektu społecznego w zachowaniach językowych, przywołując przykład dwóch zaznajomionych Anglików, którzy pewnego dnia spotykają się przypadkiem w pociągu i zaczynają rozmawiać o pogodzie.
Badacz zauważa, że celem konwersacji na temat panujących tego dnia warunków
pogodowych nie jest przekaz informacji o aktualnym stanie rzeczy, ponieważ obaj
uczestnicy dialogu doskonale wiedzą, jaka pogoda panuje tego dnia. Zdaniem
Trudgilla wspomniany przykład stanowi proste, aczkolwiek dosadne zobrazowanie dwóch podstawowych funkcji języka. Po pierwsze, w przypadku tego rodzaju
dialogów towarzyskich (ang. small talk) język nie jest środkiem komunikowania informacji na temat warunków pogodowych, ale narzędziem tworzenia i podtrzymywania relacji między ludźmi. Po drugie, stanowi narzędzie uzyskiwania informacji
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na temat mówiącego, ale nie bezpośrednio (poprzez treści semantyczne zawarte
w komunikacie), a pośrednio – akcent, intonacja, dobór leksyki, a nawet błędy językowe to wskaźniki miejsca pochodzenia i cech osobowości rozmówcy (Trudgill
1974: 13–14). Niektórzy badacze, tacy jak Adam Weinsberg (1983), takie cechy
wypowiedzi nazywają cechami socjosemiotycznymi.
Przywołując przykład rozmowy o pogodzie, Trudgill próbuje przekonać czytelnika, że w opisie języka posługiwanie się czysto lingwistycznymi kryteriami jest
niewystarczające. Przenosząc się na japońskojęzyczną płaszczyznę codziennych
zachowań komunikacyjnych, często będziemy świadkami podobnych sytuacji. Stosowanie zwrotów grzecznościowych pełniących funkcję fatyczną, która polega na
podtrzymaniu kontaktu między uczestnikami komunikacji, w formie pozdrowień
lub krótkich dialogów na temat pogody, to typowe zachowanie Japończyków, które
świadczy o dobrym wychowaniu i trosce o utrzymanie pozytywnych stosunków
z otoczeniem.
Wymiana uprzejmości w formie pozdrowień grzecznościowych (aisatsu
挨拶), form wyrażających troskę o rozmówcę (hairyo hyōgen 配慮表現) oraz
dialogów na temat pogody (tenki no hanashi 天気の話) świadczy o społecznym
wymiarze języka, a także o jego zakorzenieniu w świadomości społecznej jednostki. W zależności od wieku, płci, miejsca pochodzenia, profesji czy sposobu
wychowania dobór oraz częstość stosowania pozdrowień grzecznościowych będą
się różnić. Student żegnający się z wykładowcą posłuży się uprzejmym shitsurei
shimasu 失礼します dosł. ‘przepraszam za nieuprzejmość’, ale rozstając się
z kolegami i koleżankami z roku, rzuci beztroskie otsukare お疲れ albo wyśle
wiadomość o treści otsu 乙, gdyż te dwie skrócone formy stanowią kolokwialne
postaci wyrażenia grzecznościowego o-tsukare-sama deshita お疲れ様でした
‘dziękuję za twój trud’.
Socjolingwistyka japońszczyzny (jap. shakai gengogaku 社会言語学) (Takamizawa et al. 2004: 170) to dyscyplina językoznawstwa, która spaja dwa warunkujące się wzajemnie aspekty: aspekt językowy, odnoszący się do języka jako
narzędzia komunikacji międzyludzkiej, oraz aspekt społeczny, odnoszący się do
przedstawicieli społeczeństwa, którzy są użytkownikami języka i którym przypisywane są różne role społeczne. Dyscyplina ta zajmuje się problematyką społecznego zróżnicowania języka w rozumieniu języka jako grupowego atrybutu,
a więc jako zbioru komponentów, struktur i mechanizmów kształtujących rozmaite społeczne odmiany japońszczyzny, zwane socjolektami. Wśród nich szczególną uwagę badaczy przyciąga młodzieżowa odmiana japońszczyzny.
W rozważaniach nad wzajemnym oddziaływaniem języka i środowiska, którego rezultatem jest wyodrębnianie się różnych odmian językowych, w perspektywie japońskiej nie można pominąć krótkiej refleksji nad rozwojem myśli socjolingwistycznej na Zachodzie.
Dell Hymes w opracowaniu na temat zakresu socjolingwistyki (the scope of sociolingistics) cytuje pisma Edwarda Sapira, w których snuje on refleksje o naturze
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języka, kulturze i społeczeństwie z punktu widzenia tzw. psychologii społecznej4.
Odnosząc się do dwudziestowiecznych poglądów na temat języka, Hymes zauważa, że chociaż w pierwszej połowie dwudziestego wieku dostrzegamy zainteresowanie językiem jako autonomicznym przedmiotem nauki z naciskiem na opis
samej struktury języka, w drugiej połowie dwudziestego wieku poświęcono się
badaniom nad integracją języka w kontekście społeczno-kulturowym, gdzie głównym przedmiotem uwagi nie jest już opis, a funkcjonowanie języka (1964:11).
Angielskie określenie sociolinguistics (socjolingwistyka) powstało w Stanach
Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych, a za prekursora tej dyscypliny językoznawstwa uznaje się Williama Labova (1972, 1994). Badania nad zależnością
języka od czynników społecznych zaczęto określać mianem the sociology of language (socjologii języka) już dekadę wcześniej. Jednakże uznaje się, że w socjologii języka, w przeciwieństwie do socjolingwistyki, odzwierciedlony zostaje
jednostronny wpływ społeczeństwa na język (lub innymi słowy: zależność języka
od czynników społecznych) i często nie uwzględnia się studiów nad oddziaływaniem języka na społeczeństwo5.
Warto zwrócić uwagę na podłoże, z którego wyrastała zaawansowana i zaangażowana myśl nad społeczną rolą języka, co zaowocowało publikacjami nie
tylko z zakresu językoznawstwa, ale również socjologii oraz antropologii języka
już na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku, a mianowicie na powszechne w świecie zachodnim badanie społecznego funkcjonowania języka.
Stanowisko funkcjonalistyczne przyjęli językoznawcy europejscy oraz amerykańscy, skupiający się wokół swoich nauczycieli będących prekursorami szkół
naukowych. I tak w szczególności odejście od ewolucjonistycznego poglądu na
kulturę oraz język w kierunku funkcjonalizmu postulowała amerykańska szkoła antropologii kulturowej. Reprezentował ją przede wszystkim amerykański
antropolog i językoznawca Franz Boas; przypisuje mu się stworzenie koncepcji relatywizmu kulturowego, zgodnie z którą kulturę należy oceniać wyłącznie
w kontekście, w którym funkcjonuje. Boas studiował relacje między językiem
i kulturą, a jego badania rozwijali jego następcy, między innymi Edward Sapir,
Ruth Benedict czy Margaret Mead. Twierdził, że ograniczenia, z jakimi ma do
czynienia obserwator obcej kultury, nie wynikają z ograniczeń samego opisu, ale
przede wszystkim z odmienności kultury, z którą się styka6.
4
Hymes niejednokrotnie podkreśla rolę i wpływ Sapira na formowanie się pierwszych refleksji
nad zależnością języka i kultury, co w ostateczności doprowadzić miało do rozwoju dyscypliny
językoznawstwa zwanej socjolingwistyką.
5
Jednym z najwybitniejszych reprezentantów socjologii języka jest Joshua A. Fishman, będący
autorem takich prac, jak: Language in Sociocultural Change (1972) oraz The Sociology of Language:
An Interdisciplinary Social Science Approach to Language in Society (1972).
6
Boas krytykował przy tym ewolucjonizm i bliższy był stanowisku funkcjonalistycznemu, ale
różniło go od funkcjonalistów ukierunkowanie na model historyczno-dyfuzjonistyczny, zgodnie
z którym to historia, a nie biologia może dostarczyć wyjaśnienia powstania różnych modeli kultury
(ze wstępu A. Kłoskowskiej z 1966 roku do książki R. Benedict, Wzory kultury [2011: 23–25]).
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Zasadniczą rolę w wytyczeniu kierunków badań późniejszych socjolingwistów
odegrali badacze z londyńskiej szkoły językoznawstwa. Michael Halliday zauważył, że od dłuższego czasu jednym z przedmiotów zainteresowania i uwagi ówczesnej lingwistyki była relacja języka i człowieka społecznego (language and social
man). Jego nauczyciel, John R. Firth, prowadząc dyskusję nad językiem w perspektywie społecznej, w 1935 roku zaproponował termin „językoznawstwo socjologiczne” (sociological linguistics). Badacz ten nawiązywał do koncepcji semantyki kulturowej i sytuacyjnej opracowanej przez antropologa Bronisława Malinowskiego,
który zaproponował wyróżnienie dwóch typów kontekstu – kontekstu kultury
jako środowiska potencjału oraz kontekstu sytuacji jako środowiska aktualnego
wyboru (Malinowski 1923)7. Halliday, na podstawie prac tego badacza, opracował system funkcjonalnej gramatyki systemicznej (systemic functional grammar),
w którym wyróżnił trzy poziomy funkcjonowania języka: ideacyjny (przekaz informacji o świecie), interpersonalny (język jako narzędzie komunikacji) oraz tekstualny (uporządkowanie i organizacja tekstu) (1961)8. Podkreślał istnienie zależności
między strukturą językową i społeczną, twierdząc, że ta pierwsza jest realizacją tej
drugiej, a sam język, który nie tylko transmituje porządek społeczny, ale również
może go modyfikować, należy traktować jako metaforę społeczeństwa (1978).
Na podstawie powyższych rozważań europejskich i amerykańskich językoznawców, antropologów i socjologów zaczęto wypracowywać metodologię socjolingwistyczną, w której tworzeniu zasadniczą, a może i najważniejszą rolę
odegrał William Labov. We wstępie do swojej publikacji Sociolinguistic Patterns
(1972) Labov zauważa, że na początkowym etapie badań nad statusem języka
w życiu codziennym oraz na etapie włączania metod empirycznych do studiów
językowych badacze napotykali wiele barier interpretacyjnych mających swoje
źródło w dominacji strukturalizmu w dwudziestowiecznym językoznawstwie9.
Ograniczenia te sprawiły, że społeczna ewaluacja wariantów językowych została
wyłączona z zakresu refleksji językoznawczej (Labov 1972; Coupland, Jaworski
7
Wprowadzając kontekstualną teorię znaczenia, Firth wykorzystał kontekst sytuacji jako narzędzie do badań językowych, ale badał jedynie te wzory zachowania społecznego, które były powtarzalne
i systematyczne. Koncentrował się przy tym na typowości kontekstu sytuacyjnego (Halliday [w:] Coupland, Jaworski 1997: 31).
8
Halliday w swojej socjosemiotycznej teorii języka zaproponował jego siedem funkcji: instrumentalną, regulacyjną, interakcyjną, osobistą, heurystyczną, imaginacyjną i informacyjną (1978).
9
Wymienia on trzy główne ograniczenia: (I) przedstawiona przez Ferdinanda de Saussure’a zasada, iż obecny system strukturalny oraz zmiany historyczne powinny być badane oddzielnie, ograniczała możliwość lokalizowania zmian w aktualnej strukturze języka, (II) przekonanie, że nie da się
bezpośrednio zaobserwować zmiany dźwiękowej, a – zgodnie z założeniem Leonarda Bloomfielda
(1933) – jedyne zmiany, które można zauważyć, występują w pożyczkach dialektalnych, stanowiło
zachętę do eliminowania z lingwistyki badań empirycznych nad zmianami językowymi, (III) obowiązujący postulat językoznawstwa głoszący, że niektóre wypowiedzenia są takie same, a ewentualne warianty są językowo nieistotne (Bloomfield 1933), doprowadził do usunięcia problematyki
wewnętrznej struktury zmian z badań językoznawczych.
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1997: 23–24), i stworzyły potrzebę wyodrębnienia nowej dziedziny, która miała
uwzględniać zmiany zachodzące w języku. Taką rolę przypisuje się właśnie socjolingwistyce.
Autorzy japońskiej publikacji Shakai gengogaku [Socjolingwistyka] (Sanada
et al. 1992) przyznają, że choć nie można zaprzeczyć, że prekursorami dziedziny językoznawstwa zwanej socjolingwistyką są uczeni amerykańscy oraz europejscy, to już wcześniej, a mianowicie w latach dwudziestych i trzydziestych
dwudziestego wieku w Indiach i Japonii rozpoczęły się badania nad społecznymi
aspektami języka, a w latach czterdziestych w Japonii po raz pierwszy pojawiło się określenie gengo seikatsu 言語生活 ‘życie językowe’ odnoszące się do
obserwacji zachowań językowych w różnych sytuacjach życiowych: w domu,
w szkole, w biurze, w kontaktach towarzyskich itp. (Sanada et al. 1992: 1–2;
Takamizawa et al. 2004: 174).
Katsumi Shibuya (2013) twierdzi, że do lat dziewięćdziesiątych dwudziestego
stulecia w japońskim dyskursie naukowym rozróżniano dwa przeciwstawne nurty
socjolingwistyki: nurt zachodni (ōbeiha 欧米派), który powstał pod wpływem
koncepcji rozwijanych na Zachodzie, między innymi socjologii języka Fishmana, teorii wariacji Labova oraz etnografii komunikacji Hymesa, i nurt japoński
(Nihonha 日本派) uformowany w Japonii na podstawie koncepcji życia językowego, która patronowała badaniom nad standardyzacją języka prowadzonym
przez Narodowy Instytut Języka i Językoznawstwa Japońskiego (NINJAL). Dopiero w latach dziewięćdziesiątych miało dojść do fuzji tych dwóch odmiennych
nurtów w jeden – socjolingwistykę japońską – i od tamtego czasu już niewielu
badaczy wspomina o istniejącym w przeszłości rozbiciu (Shibuya 2013: 314).

2. Kompetencja komunikacyjna i kompetencja
socjolingwistyczna jako przedmioty
zainteresowania japońskich badaczy języka
Warto zastanowić się nad istotą tego, co leży u podstaw dziedziny językoznawstwa określanej socjolingwistyką. Stwierdzenie, że język (narzędzie), człowiek
(użytkownik) i społeczeństwo (podłoże) wzajemnie się warunkują i motywują,
tworząc zasadnicze składowe podejścia społeczno-językowego, w świetle dzisiejszego poziomu wiedzy i rozwoju badań brzmi jak truizm, a mimo to niemożliwe
jest jego pominięcie w dyskursie socjolingwistycznym.
Swoistym spoiwem wspomnianej zależności człowieka, języka i społeczeństwa jest komunikacja, którą z jednej strony należy rozumieć jako środek (komunikacja jako narzędzie porozumiewania się), a z drugiej jako cel (komunikacja
jako rezultat wykorzystania aparatu mowy i słuchu w celu przekazania treści myślowej od nadawcy do odbiorcy).
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Osobliwości komunikacyjne wynikające z wewnętrznego zróżnicowania języka to jeden z głównych przedmiotów zainteresowania socjolingwistów japońskich. Określone grupy społeczne komunikują się ze sobą w odmienny sposób,
a wybór strategii komunikacyjnej determinowany jest wieloma czynnikami, które
często w sposób pośredni związane są z samym językiem.
Socjolekt młodzieżowy we współczesnej Japonii stanowi niezwykle bogaty
materiał do rozważań nad swoistością zachowań komunikacyjnych, a także kompetencją komunikacyjną przedstawicieli młodszego pokolenia, którzy w zależności od statusu rozmówcy oraz stopnia zażyłości decydują się na zastosowanie odpowiedniej formy językowej. Dla przykładu, podczas konwersacji z osobami dorosłymi o wyższym statusie młodzi ludzie zazwyczaj posługują się formami
przymiotników opatrzonymi spójką w postaci adresatywnej (desu) w celu wyrażenia uprzejmości np. hazukashii desu 恥ずかしいです ‘jest mi wstyd’, muzukashii desu 難しいです ‘jest trudne’. Te same osoby w rozmowie z rówieśnikami, z którymi łączą ich neutralne relacje, używają form krótkich pozbawionych
spójki w postaci adresatywnej np. hazukashii 恥ずかしい, muzukashii 難しい.
Z kolei w kontaktach z bardzo bliskimi znajomymi, z którymi tworzą wspólny
krąg komunikacyjny, używają często charakterystycznych form skrótowych przymiotników, tj. hazui はずい, muzui むずい, będących słowotwórczą manifestacją
postawy komunikacyjnej polegającej na tworzeniu szczególnej atmosfery grupowej, pobłażliwego lekceważenia względem świata zewnętrznego i solidarności
grupowej narzucającej fatycznie takie nastawienie adresatom wypowiedzi.
W badaniach nad komunikacją w perspektywie socjolingwistycznej japońscy
uczeni chętnie odwołują się do poglądów zachodnich językoznawców, wśród
których na szczególną uwagę zasługuje osoba Della Hymesa. Podkreślając znaczenie wzajemnego porozumienia między mówiącym i słuchającym w procesie
komunikacji, Hymes uważał, że wykonanie (performance) jest nadrzędne w stosunku do kompetencji (competence). Propozycja Hymesa stanowi zatem odwrócenie zamysłu Noama Chomsky’ego, który w połowie lat sześćdziesiątych
dwudziestego wieku wprowadził termin kompetencji językowej (linguistic
competence), definiując ją jako wrodzoną i wyidealizowaną zdolność człowieka
do formowania zdań sensownych i gramatycznie poprawnych (1965: 3)10. Hymes
jako przedstawiciel nurtu funkcjonalistycznego twierdził natomiast, że od abstrakcyjnego potencjału językowego istotniejszą rolę odgrywa użycie języka, którego podstawową funkcją jest dążenie do wzajemnego porozumienia w procesie
komunikacji. Komunikatywność określana u Hymesa jako kompetencja komuni-

10
Kompetencja (competence) w przeciwieństwie od wykonania (performance), czyli werbalizacji, nie jest narażona na błędy językowe lub przejęzyczenia wynikające między innymi z rozproszenia uwagi, ograniczeń pamięci lub okoliczności stresogennych. Jako abstrakcyjna wiedza językowa
jest, w przekonaniu Chomsky’ego w tamtym okresie, nadrzędna w stosunku do wykonania (konkretnego wypowiedzenia) (1965:3).
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kacyjna (communicative competence) jest zatem utożsamiana z wiedzą społeczną,
która determinuje sposób oraz poziom umiejętności płynnego wypowiadania się
(Hymes 1972: 269–293), i z tej przyczyny uznawana jest za istotny komponent
w nauczaniu i przyswajaniu języka obcego.
Kompetencja komunikacyjna bywa utożsamiana z kompetencją socjolingwistyczną (sociolinguistic competence), ponieważ odnosi się do zachowania
się językowego w grupie w określonych sytuacjach, determinowanego różnymi czynnikami społeczno-kulturowymi, takimi jak na przykład: status nadawcy w stosunku do odbiorcy, czas, miejsce i okoliczności rozmowy, temat i cele
konwersacji. Małgorzata Marcjanik określa kompetencję komunikacyjną kompetencją kulturową, twierdząc, że jest ona umiejętnością użycia języka w sytuacji
komunikacyjnej11 (2007: 21–22). W przypadku socjolektu młodzieżowego jako
przedmiotu niniejszych rozważań widocznym świadectwem braku kompetencji
komunikacyjnych młodzieży jest posługiwanie się formami kolokwialnymi i poufałymi w zwrotach do osób o wyższym statusie, na przykład do nauczycieli lub
nieznajomych na ulicy, w stosunku do których wymaga się stosowania form wyrażających dystans i uprzejmość.
Omawianiem kompetencji komunikacyjnej zajmował się również John
J. Gumperz12, który wraz z Hymesem opracowywał i opisywał model etnografii
komunikacji. W obszarze zainteresowań językoznawczych tego badacza znajdowały się między innymi grzeczność językowa, styl wypowiedzi (formalny lub
nieformalny – koleżeński), a także kontekstualizacja w formie często nieświadomie wprowadzanych subtelnych sygnałów (subtle contextualization cues), takich
jak intonacja, rytm, dobór słownictwa, które pozwalają na dokonanie sytuacyjnej
interpretacji znaczenia dyskursu (Charlebois 2009: 239).
Dla japońskich badaczy języka kompetencja komunikacyjna utożsamiana jest
z kompetencją socjolingwistyczną. Kei Ishiguro podkreśla znaczenie kūki 空気
‘klimatu; atmosfery’ jako czynnika determinującego komunikację interpersonalną w przestrzeni japońskiej (2013). Odnosząc się do artykułu From Communicative Competence to Communicative Language Pedagogy (Canale 1983), badacz
11
W celu ułatwienia czytelnikowi odróżnienia kompetencji językowej od komunikacyjnej autorka przytacza anegdotę o zagranicznych studentach będących uczestnikami kursu języka polskiego. Po zakończeniu kursu językowego studenci wręczyli swojej lektorce bukiet kwiatów – wiązankę
pogrzebową z napisem „Ostatnie pożegnanie”. Wybór tekstu „ostatnie pożegnanie” przy okazji zakończenia kursu językowego świadczy o posiadaniu kompetencji językowej. Niemniej brak świadomości, że wiązanki opatrzone tego rodzaju tekstem składa się podczas pogrzebu, świadczy o braku
dostatecznej kompetencji kulturowej (2007: 21–22).
12
Gumperz zasłynął jako twórca socjolingwistyki interakcjonalnej (interactional sociolinguistics) (1982). Odrzucił pogląd Bloomfielda (1933), że najbardziej znaczące różnice w mowie w obrębie danej społeczności wynikają z różnic w zagęszczeniu komunikacyjnym. Zamiast tego twierdził,
że różnice w mowie są motywowane wzajemnym oddziaływaniem społecznym (interakcją), a także
powiązane z obowiązującym porządkiem społecznym. Wprowadził również do badań socjologicznych analizę sieci powiązań między uczestnikami komunikacji (Levinson 2015: 2).
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przytacza cztery typy kompetencji: kompetencję gramatyczną opartą na zasadzie
poprawności, kompetencję socjolingwistyczną opartą na zasadzie odpowiedniości, kompetencję dyskursu opartą na zasadzie klarowności oraz kompetencję strategiczną, która pełni funkcję pomocniczą w sytuacji braku dostatecznej wiedzy
językowej (Ishiguro 2013). Ishiguro zwraca ponadto uwagę, że na płaszczyźnie
japońskiej należy przypisać szczególnie istotną rolę zasadzie odpowiedniości (fusawashisa ふさわしさ), rozumianej jako umiejętność dostosowania właściwej,
adekwatnej formy językowej do określonej sytuacji komunikacyjnej. Badacz zaznacza przy tym, że na poziomie zdania ważna jest klarowność, której gwarantami są poprawnie użyte i odczytane spójniki zdaniowe. Jednakże w komunikacji
interpersonalnej większą rolę przypisuje się umiejętności interpretowania i odpowiedniego odniesienia się do okoliczności, w których zachodzi akt komunikacyjny, mniejszą natomiast poprawności morfoskładniowej.
We wcześniej wspomnianym opracowaniu Spójniki determinują zdanie akcentowałem
istotę klarowności, ale w niniejszym opracowaniu podkreślam zasadnicze znaczenie odpowiedniości. W społeczeństwie japońskim mówi się, że w określonej sytuacji należy
odczytywać kontekst, a osoby, które tego nie potrafią, są wyśmiewane z powodu zaburzeń komunikacyjnych itp. Jednakże nawet jeśli wymaga się, aby odpowiednio odczytywać
„atmosferę”, istnieje wielu ludzi, którzy czują się zagubieni, nie wiedząc, jak to zrobić.
W związku z tym w niniejszym opracowaniu próbowałem podać standardy odpowiedniości, ujmując je w pięć wskazówek: jakie jest miejsce pochodzenia, kim jest mówiący, kim
jest słuchający, w jakich warunkach oraz za pomocą jakich metod zachodzi komunikacja
(Ishiguro 2013: 273).

W opinii Takashiego Saitō zdolności komunikacyjne współczesnej młodzieży stopniowo maleją, a głównym czynnikiem determinującym to zjawisko jest
stopniowy zanik umiejętności percypowania kontekstu (bunmyakuryoku 文脈力)
(2004). W języku młodzieżowym określają to, cieszące się kilka lat temu popularnością w środowisku internetowym, skrótowce KY (powstały od wyrażenia kūki
yomenai 空気読めない ‘bez wyczucia’) oraz CKY (powstały od wyrażenia chō
kūki yomenai チョー空気読めない ‘kompletnie bez wyczucia’), które wyrażają
negatywny stosunek do osób wykazujących brak wrażliwości na problemy i potrzeby innych13.
Istotnym komponentem komunikacji japońskiej jest umiejscowienie mówiącego w sytuacji komunikacyjnej, określane charakterystycznym terminem ba 場
13
Masahiko Onodera zauważa, że tzw. technika debat, praktykowana ostatnimi laty w szkołach jako nowa metoda aktywizacji edukacyjnej, stanowić może dodatkową barierę dla skutecznego
kształtowania zdolności komunikacyjnych młodych ludzi. W debatach nie chodzi bowiem o zrozumienie okoliczności i intencji mówiącego, ale o wzajemne wytykanie sobie błędów, wykorzystywanie słabych stron partnera oraz nadinterpretowanie jego wypowiedzi, co ostatecznie może prowadzić
do wyciągania mylnych wniosków i powstawania nieporozumień komunikacyjnych (2012).
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‘miejsce; usytuowanie; sytuacja; okoliczności; ulokowanie’, które może być
interpretowane jako okoliczności towarzyszące aktowi komunikacyjnemu lub
otoczenie społeczne mówiącego (Onodera 2012: 65). Jednakże zdaniem Onodery komunikacja współczesnej młodzieży bardziej niż od kontekstu japońskiego
w tradycyjnym rozumieniu zależna jest od czynnika, który po japońsku nazywa
się nori ノリ ‘nastrojem; rytmem; odczuciem; entuzjazmem’. Należy interpretować go jako me no mae ni hirogaru kontekusuto 目の前に広がるコンテクスト
‘kontekst, który jawi się przed oczami’ bądź puraibēto na bamen ni okeru kontekusuto プライベートな場面におけるコンテクスト ‘kontekst występujący na
płaszczyźnie prywatnej’ (Onodera 2012: 65)14. Młodych ludzi przejawiających
niski poziom znajomości konsytuacji postrzega się w sposób negatywny i określa
typowo młodzieżowymi przezwiskami: tennen 天然 ‘zagubiony; niedostosowany; niedopasowany’ (skrót od tennenboke 天然ボケ), komyushō コミュ障 ‘osoba z zaburzeniami komunikacji’ (skrót od komyunikēshon shōgai コミュニケー
ション障害) czy też wspomnianym już skrótowcem KY ‘osoba bez wyczucia’.

3. Teorie grzeczności w komunikacji językowej i perspektywy ich aplikacji w przedstawionym opisie
Grzeczność językowa stanowi nieodzowny i zasadniczy element interakcji międzyludzkiej i z tego powodu nie może zostać pominięta w dyskusji nad zachowaniami komunikacyjnymi młodzieży w określonym kontekście społecznym. Nawet kiedy mówimy o braku nacechowania pod względem grzeczności lub niegrzeczności, zarówno językowej, jak i niejęzykowej, akcentujemy naruszenie
lub odejście od zasad obowiązujących w pewnym schemacie komunikacji interpersonalnej, który w każdym języku jest wyrażony za pomocą innych środków i funkcjonuje na innych zasadach, ale niezależnie od odmienności podłoża
kulturowego charakteryzuje go wspólna cecha wzajemnego i intencjonalnego
wyrażania uprzejmości.
Zachowania komunikacyjne młodzieży we współczesnej Japonii stanowią interesujące zagadnienie z perspektywy grzeczności językowej z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, współczesnym młodym Japończykom zarzuca się
intencjonalne naruszanie zasad etykiety językowej przejawiające się odrzuceniem
form wyrażających szacunek do odbiorcy (keigo 敬語) na rzecz bardziej spoufalonych strategii językowych (tameguchi タメ口), a także nieumiejętne posługiwanie się formami honoryfikatywnymi. Wymienić tutaj należy między innymi
14
Osamu Nakano w opracowaniu poświęconym analizie leksykonu młodzieżowego definiuje
pojęcie nori jako muchū ni naru tte koto 夢中になるってこと ‘szaleć za czymś; nie móc się
opamiętać’ (1987: 212).

38

Teoretyczne podstawy opisu socjolektu młodzieżowego – nurty badawcze i metodologie

mylenie wykładników aprecjatywnych z modestywnymi, stosowanie podwojonej honoryfikatywności, tzw. nijū keigo 二重敬語 (inaczej zwanej nadmiarem
grzeczności kajō keigo 過剰敬語) (Takamizawa et al. 2004: 176) oraz ogólny niechętny stosunek do posługiwania się honoryfikatywnością. Po drugie, zachowania komunikacyjne współczesnej młodzieży japońskiej są interesujące ze względu na występowanie swoistej subkategorii w obrębie socjolektu młodzieżowego,
której podstawową funkcją jest wyrażanie uprzejmości. Chodzi tu o baito keigo
バイト敬語 ‘honoryfikatywność stosowana w pracy dorywczej; honoryfikatywność usługowa’ lub baito-go バイト語 ‘język usługowy’ (Kobayashi 2008), czyli
niestandardowe formy grzecznościowe, którymi młodzi pracownicy mniej luksusowych lokali gastronomicznych posługują się podczas obsługi klientów. Wspomnianym formom zarzuca się błędy gramatyczne i logiczne, ale bez wątpienia nie
można tu nie zauważyć jak najbardziej uzasadnionych w takich sytuacjach prób
wprowadzania nacechowania modestywnego wypowiedzi. Wyrażanie modestii
uznaje się za zasadniczy komponent sformalizowanych zwrotów kierowanych do
klientów, które są często silnie zrytualizowanymi wypowiedziami usługodawców
sytuujących się na niższym poziomie honoryfikatywności względem usługobiorców, których grzecznościowa ranga sytuacyjna jest w ten sposób podwyższana.
Tego rodzaju sytuacje motywują socjolingwistów badających socjolekt młodzieżowy do zajmowania się również takimi charakterystycznymi zjawiskami jak
honoryfikatywność instruktażowa (manyuaru keigo マニュアル敬語), w kontekście niniejszych badań określana „nowym obliczem japońskiej grzeczności
językowej”, o czym będzie jeszcze mowa w dalszej części książki.
W języku japońskim grzeczność jest realizowania na poziomie morfologicznym i na tej podstawie uznaje się ją za jedną z kategorii gramatycznych. Romuald
Huszcza w swojej koncepcji opisu zagadnień językowych w perspektywie japońskiej i koreańskiej wprowadza kategorię honoryfikatywności, którą definiuje jako
szczególny rodzaj znaczenia zawartego w treści wypowiedzi:
[W] obu tych językach [w języku japońskim i koreańskim] zróżnicowanie wyrazów obejmuje wszystkie niemal płaszczyzny ich struktury gramatycznej i leksykalnej i, w zasadzie, pomijając szczególne przypadki neutralizacji, nie da się tu znaleźć żadnej wypowiedzi, w której honoryfikatywność nie byłaby wyrażana w takiej czy innej postaci (Huszcza
2006: 32).

W niniejszej książce pojawią się liczne nawiązania do zjawiska honoryfikatywności ze szczególnym uwzględnieniem trzech zasadniczych wymiarów:
aprecjatywnego, modestywnego oraz adresatywnego, które będą rozważane
w kontekście strategii komunikacyjnych przedstawicieli młodego pokolenia.
Zasadniczymi punktami odniesienia dla tych rozważań są klasyczne koncepcje
grzecznościowe zaproponowane przez następujących badaczy: Robin Lakoff, Penelope Brown i Stephena Levinsona, Geoffreya Leecha oraz Sachiko Ide.
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Robin Lakoff zaproponowała pierwszy uproszczony model uprzejmości,
w którym wyróżniła trzy zasady i maksymy grzecznościowe: 1) zasada nienarzucania partnerowi swojego zdania i niewywierania presji (don’t impose); 2) zasada
pozostawiania możliwości wyboru (give options); 3) zasada sprawiania przyjemności i zapewniania komfortu komunikacyjnego rozmówcy (make the receiver
feel good) (1973). W późniejszych latach badaczka zmodyfikowała swój pierwotny model uprzejmości i zastąpiła go czterema strategiami stylistycznymi,
wśród których znalazły się: klarowność (clarity), dystans (distance), odnoszenie
się z poważaniem (deference) oraz poczucie koleżeństwa (camaraderie) (Geyer
2008: 14)15.
Geoffrey Leech z kolei przyczynił się do rozwoju badań nad pragmatycznymi
aspektami języka, które w badaniach nad japońskim socjolektem młodzieżowym
również mają ważne zastosowanie. W swojej koncepcji grzeczności nawiązywał
do czterech maksym konwersacyjnych zaproponowanych przez Herberta Paula Grice’a (1980): ilości (informować stosownie do celu konwersacji), jakości
(być szczerym), odniesienia (mówić o tym, co istotne) oraz sposobu (mówić jasno i być zrozumiałym). Leech zaproponował też własną konwersacyjną zasadę
grzeczności, która spełnia jedną podstawową funkcję: „minimalizuje potencjalne
odczucie przez odbiorcę nieuprzejmości” (1983) (Geyer 2008: 15). W ramach tej
zasady wyróżnił on sześć maksym grzeczności: maksymę taktu, wspaniałomyślności, aprobaty, skromności, zgody i współodczuwania (1983) (Marcjanik 2007:
19–20)16. W pracy z 2014 roku, stanowiącej odpowiedź na zarzuty wobec swoich
poglądów zawartych w książce Principles of Pragmatics (1983), Leech wprowadza definicję generalnej strategii grzeczności (General Strategy of Politeness,
GSP): In order to be polite, S [= self, speaker] expresses or implies meanings that
associate a favorable value with what pertains to O [=addressee or third person]
or associates an unfavorable value with what pertains to S (2014: 90). W rozumieniu Leecha grzeczność w ujęciu pragmatycznym polega na przekazaniu
znaczenia zgodnie z generalną strategią grzeczności, przy czym z perspektywy
pragmatyki komunikacji nie jest relewantne to, jakie psychologiczne motywacje
towarzyszą osobom mówiącym grzecznie (np. egoizm, ironia itp.) (2014: 90).
Zasada ta jak najbardziej znajduje potwierdzenie w badaniach nad japońską honoryfikatywnością, gdyż jest ona realizowana na płaszczyźnie morfemu; innymi
słowy: Japończyk może zwerbalizować bardzo grzeczny językowo komunikat,
15
Lakoff zaproponowała również uogólniającą koncepcję trzech kulturowych strategii grzeczności, stwierdzając, iż w zależności od przynależności kontynentalnej różne kultury kładą nacisk na
inny aspekt uprzejmości: kultura dystansu charakteryzuje Europę, kultura respektu Azję, a kultura
koleżeństwa Amerykę (1990).
16
W książce The Pragmatics of Politeness Leech wyjaśnia ogólne znaczenie maksym jako pewnego rodzaju ograniczeń zachowań komunikacyjnych, które służą do osiągnięcia określonych celów – pozytywnych, negatywnych lub neutralnych, takich, które mogą wchodzić ze sobą w konflikty
lub ze sobą konkurować (2014: 90).
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a jednocześnie może mieć całkiem sprzeczne z ogólnym pozytywnym wydźwiękiem komunikatu intencje.
Wyróżnienie trzech typów strategii grzecznościowych: grzeczności pozytywnej (positive politeness), grzeczności negatywnej (negative politeness) oraz
grzeczności poprzez unik, stanowi podstawę teorii zaproponowanej przez Penelope Brown i Stephena Levinsona (1987), którzy rozwinęli socjologiczną koncepcję
twarzy (face) oraz zachowania twarzy (face saving) wprowadzoną przez Ervinga
Goffmana (Marcjanik 2007: 20). Brown i Levinson zaobserwowali, że człowiek
w codziennych interakcjach społecznych napotyka dwa zasadnicze oblicza (faces) grzeczności – pozytywne i negatywne – których wspólnym celem jest dbałość o zachowanie twarzy interlokutorów.
Zjawisko grzeczności negatywnej (negative politeness, jap. negatibu poraitonesu ネガティブポライトネス) polega na demonstrowaniu niezależności
oraz dystansu pomiędzy mówiącym oraz słuchającym na podstawie zasady: im
większy jest dystans między uczestnikami komunikacji, tym większy jest stopień
grzeczności. W przypadku stosowania negatywnych strategii grzecznościowych
interlokutor próbuje zachować twarz poprzez utrzymywanie dystansu i unikanie zachowań bezpośrednich. Grzeczność negatywna odzwierciedla wertykalny
układ interakcji społecznych, motywowana jest statusem rozmówcy.
Grzeczność pozytywna (positive politeness, jap. pojitibu poraitonesu ポジテ
ィブポライトネス) jest interpretowana przez Brown i Levinsona jako metaforyczne rozszerzenie bliskości w celu stworzenia wspólnej płaszczyzny lub możliwości wymiany życzeń względem siebie nawet pomiędzy obcymi, którzy dla
celów interakcji uznają się za w pewnym stopniu sobie bliskich (1987: 103). Interlokutor nie stanowi całkowicie autonomicznego bytu, gdyż jest powiązany relacjami bliskości z innymi przedstawicielami określonej społeczności i w związku z tym próbuje zachować pozytywny wizerunek w oczach innych. Grzeczność
pozytywna odzwierciedla horyzontalny układ relacji międzyludzkich – ludzie
są wobec siebie równi, a stopień grzeczności zależy od stopnia bliskości (Geyer
2008: 24).
Teoria Brown i Levinsona stanowi jeden z istotniejszych punktów odniesienia w rozważaniach nad grzecznością w języku japońskim, w którym zjawisko
honoryfikatywności będącej kategorią gramatyczną stanowi nieodzowny element
codziennych interakcji na płaszczyźnie zarówno kontaktów partnerskich oraz biznesowych, jak i stosunków i zależności rodzinnych. W zachowaniach komunikacyjnych japońskiej młodzieży można zaobserwować oba wyróżnione typy
strategii grzecznościowych, wobec czego wspomnianą koncepcję należy uznać
za zasadniczą w kontekście niniejszych badań.
Sachiko Ide otwarcie krytykuje jednak teorie grzecznościowe zaproponowane
przez Leecha oraz Brown i Levinsona, zarzucając im, że wyrażają jednostronnie ukierunkowane typowo zachodnie podejście (1982, 2009). Według badaczki
wspomniane teorie przedstawiają grzeczność językową jako narzędzie osiągania
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indywidualnych celów, pomijając komponent wakimae 弁え (ang. discernment)
‘umiejętnej oceny; rozpoznania; rozróżniania jednego od drugiego; roztropności’17, tak istotny dla perspektywy japońskiej.
Ide wyróżnia dwa typy grzeczności: 1) wyrażającą indywidualną wolę mówiącego oraz 2) wyrażającą dostosowanie się do sytuacji oraz rozeznanie się
mówiącego w stosunku do otoczenia. Ten drugi typ jest bliższy perspektywie
japońskiej, gdyż opiera się na zasadzie, że jednostka będąca częścią zhierarchizowanego społeczeństwa jest zobligowana do wyrażania troski o wspólne
dobro społeczności, posługując się różnymi formami grzeczności. Wybór odpowiedniej formy motywowany jest przede wszystkim tym, czy uczestnicy komunikacji należą do sfery uchi 内 – czyli są połączeni więzami pokrewieństwa
lub przynależnością do tej samej instytucji lub firmy – czy też do sfery soto 外,
czyli reprezentują sferę zewnętrzną w stosunku do rodziny, instytucji i miejsca
zatrudnienia mówiącego (Ide 2009: 238).
Autorka uważa, że teoria Brown i Levinsona powinna zostać poszerzona właśnie o kategorię roztropnego rozeznania (orientacji sytuacyjnej). W odniesieniu
do socjolektu młodzieżowego obserwacja ta jest szczególnie istotna, gdyż u młodzieży japońskiej liczenie się z otoczeniem i umiejętność poprawnej identyfikacji wzajemnych zależności są zjawiskami, które rozwija się raczej w wieku dojrzałym. Młodzieżowym manifestacjom językowym często towarzyszą przejawy
braku takiej orientacji bądź świadomego niedostosowywania się do tego rodzaju
wymogów orientacji w przestrzeni społecznej. Wszelkie zakłócenia w tym zakresie niezwykle silnie zwracają uwagę obserwatorów języka, toteż zajmiemy się
nimi w dalszej części książki.
Wszystkie opisane tutaj koncepcje i obserwacje socjologiczne są często wykorzystywane i przywoływane przez różnych lingwistów. Sprawia to tym samym,
że odmiana młodzieżowa japońszczyzny jest w rozmaitych tekstach naukowych
poddawana interpretacji ze znacznie zróżnicowanych punktów widzenia. Tego
rodzaju wieloaspektowość i wieloperspektywiczność analiz może być tłumaczona tym, iż w pewnej mierze wakamono kotoba nie jest zjawiskiem ani wyłącznie społecznym, ani wyłącznie lingwistycznym, które można byłoby zamknąć
w sztywno wyznaczonych ramach.

17
W słowniku języka japońskiego Kōjien wakimae definiowane jest jako rzeczownik utworzony
od czasownika wakimaeru: 弁える：物の道理を十分に知る。よく判断してふるまう。ものの
区別を知る。弁別する。「礼儀を弁える」[Dostatecznie znać prawdę o rzeczach. Prawidłowo
oceniać i postępować. Potrafić odróżniać rzeczy. Rozróżniać dobro od zła. „Mieć maniery”].
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4. Dziewięć strategii badawczych socjolingwistyki
według japońskich socjolingwistów (1992)
Zasadnicze dla rozważań socjolingwistycznych w perspektywie japońskiej pojęcie
życia językowego (gengo seikatsu)18 obecne jest w dyskursie językoznawczym od
czasów powojennych (Usami 2008: 88–97). W latach pięćdziesiątych termin ten
zostaje włączony do językoznawstwa japońskiego (kokugogaku 国語学) i wówczas rozpoczynają się badania nad aktywnością językową społeczeństwa w ramach działań związanych z polityką językową (kokugo seisaku 国語政策). W drugiej połowie lat sześćdziesiątych następuje chwilowy spadek zainteresowania tą
dziedziną, ale w latach siedemdziesiątych pod wpływem rozwoju socjolingwistyki
w Ameryce ponownie ożywia się dyskusja na temat życia językowego (Usami
2008: 88). Tadasu Iwabuchi zaproponował własną definicję tego pojęcia: „Terminem gengo seikatsu nazywa się aktywność językową (zachowania językowe) powstającą na podstawie wzajemnych powiązań między językiem i społeczeństwem,
ujmowanych syntetycznie i systemowo” (1980 [w:] Usami 2008: 88).
W 1984 roku Masamichi Nobayashi zasygnalizował potrzebę odróżnienia
pojęcia hyōgen/ dentatsusha no gengo seikatsu 表現･伝達者の言語生活 ‘życia językowego jako relacji między mówiącymi a wyrażeniami’ od ninshiki/
kaishakusha no gengo seikatsu 認識･解釈者の言語生活 ‘życia językowego
jako relacji między interpretatorem a percypowaną treścią’. Badacz ten zdaje się
preferować w opisie tych zjawisk podejście bliższe pragmatyce języka (goyōron
語用論), przejawia też zainteresowanie aktywnością językową starzejącego się
społeczeństwa (kōreika shakai no gengo seikatsu 高齢化社会の言語生活). Do
2002 roku obserwacje sfery gengo seikatsu były realizowane na gruncie socjolingwistyki, a badacze czerpali również z interpretacji badaczy zagranicznych
i pozajapońskich nurtów socjolingwistyki. Natomiast w 2002 roku rozpoczęła się
w lingwistyce japońskiej debata nad dwoma zjawiskami: shakai gengo ‘językami
socjalnymi’ oraz gengo seikatsu ‘życiem językowym’. Mayumi Usami zauważa,
że o ile to pierwsze zjawisko można zaliczyć do zjawisk czysto socjolingwistycznych, o tyle to drugie odnosi się w większym stopniu do pragmatyki językowej.
Ostatecznie autorka uznaje, iż niezależnie od tego, że refleksja nad życiem językowym rozwinęła się pod wpływem amerykańskiej socjolingwistyki, sama
dziedzina językoznawstwa, która się tą problematyką zajmuje – a którą badaczka
ta określiła jako gengo seikatsugaku 言語生活学 ‘badania nad życiem językowym’ – została oryginalnie ukształtowana w Japonii i wyodrębniana jako składowa specjalizacja socjolingwistyki (2008: 88). Kyōsuke Kindaichi, odnosząc się
18
W związku z tym, że socjolingwiści tacy jak Sachiko Ide tłumaczą pojęcie gengo seikatsu na
język angielski jako language life (Ide, Yoshida 1999b: 444), w niniejszym opracowaniu będziemy
posługiwać się odpowiednikiem terminu angielskiego życie językowe.
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do swoich badań nad językiem ajnoskim prowadzonych w latach trzydziestych
zauważył, że skoro istnieje możliwość prowadzenia dyskusji na tematy związane
z życiem ekonomicznym, religijnym, społecznym, intelektualnym, estetycznym
oraz seksualnym, możliwa jest również dyskusja nad życiem językowym jako
tego typu abstrakcyjnym fenomenem (Heinrich, Smakman 2015: 179).
Prekursor japońskiej myśli socjolingwistycznej Shinji Sanada wraz z Katsumi Shibuyą, Masataką Jinnouchim oraz Seijiyu Sugito zaproponowali podział
zakresu badawczego socjolingwistyki na dziewięć obszarów tematycznych, do
których zaliczyli również życie językowe (1992: 14–16). Są to następujące kręgi
tematyczne:
1. Metodologia (hōhōron 方法論);
2. Odmiany językowe (gengo henshu 言語変種);
3. Zachowania językowe (gengo kōdō 言語行動);
4. Życie językowe (gengo seikatsu 言語生活);
5. Kontakty językowe (gengo sesshoku 言語接触);
6. Zmiany językowe (gengo henka 言語変化);
7. Świadomość językowa (gengo ishiki 言語意識);
8. Akwizycja języka (gengo shūtoku 言語習得);
9. Planowanie językowe (gengo keikaku 言語計画).
Metodologia (1) dotyczy opisu metod badawczych, a zatem wybranych przez
badacza narzędzi, za pomocą których przeprowadza on badania terenowe, między
innymi ankiety bądź wywiady z przedstawicielami analizowanej społeczności,
obserwacja informatorów oraz badanie opinii społecznej. Pod pojęciem odmian
językowych (2) w japońskim środowisku naukowym rozumie się tzw. speech varieties ‘odmiany mowy’, które są determinowane czynnikami pozajęzykowymi, to
jest wiekiem, płcią, pochodzeniem, wykształceniem, zawodem lub statusem społecznym. Przykładem zachowania językowego (3) jest umotywowane sytuacyjnie
posługiwanie się różnymi kodami językowymi. Wyróżniamy tu między innymi
zjawisko przełączania kodów językowych, które może być kontrolowaną strategią
komunikacyjną (w terminologii angielskiej określane wtedy jako code-switching)
lub wynikiem wtrącania do wypowiedzi zapożyczeń z języków obcych czy elementów z innych środowiskowych odmian językowych (code-mixing) (Loveday
1996). Pojęcie życia językowego (4) odnosi się do zjawisk związanych ze zróżnicowaniem języka, uwarunkowanych określonym stylem życia, a także wpływem
miejsca i okoliczności (np. przestrzeń domowa oraz pozadomowa) na zachowania
komunikacyjne. Kontakty językowe (5) to termin określający zjawiska interferencji międzyjęzykowej wywoływanej przez czynniki geograficzno-historyczne.
Przedmiotem zainteresowania badaczy jest tu przede wszystkim opozycja języka
standardowego i odmian regionalnych, a także badanie zapożyczeń z języków obcych oraz leksemów powstałych na bazie morfemów obcojęzycznych. Determinowane transformacjami społeczno-kulturowymi zmiany językowe (6) mogą zachodzić na wszystkich płaszczyznach języka (fonetycznej, gramatycznej, leksykalnej
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i stylistycznej), są wynikiem jego ewolucji, która jest często warunkowana przez
działania różnych praw i tendencji językowych, jak na przykład prawo ekonomii
językowej czy tendencja do upraszczania języka. Pojęcie świadomości językowej
(7) dotyczy ogółu wiedzy językowej, przejawianej w zachowaniach komunikacyjnych danego użytkownika i ukazującej stosunek jednostki do języka, a nawet
tożsamość językową mówiącego. Akwizycja języka (8) to jeden z procesów, który jest przedmiotem zainteresowania językoznawców kognitywnych, badających
uwarunkowania zdolności poznawczych oraz procesy przyswajania języka obcego. Posługują się oni pojęciem tak zwanego języka przejściowego, zwanego interjęzykiem, który ma wyrażać poziom opanowania języka obcego przez uczących
się go. Planowanie językowe (9) oznacza kształcenie językowe w odniesieniu do
języka rodzimego, a także opis różnych reguł obowiązujących w nauczanym języku, między innymi zasad pisowni (Sanada et al. 1992: 14–16).
W niniejszym opisie zjawiska obserwowane w obrębie socjolektu młodzieżowego są ujmowane jako fakty pozostające w nierozerwalnej relacji z podłożem
kulturowym i społecznym. W konsekwencji istotne jest tu odniesienie przedmiotu
badań do przywołanych wyżej szczegółowych aspektów badań socjolingwistycznych. Jednakże ze względu na podjętą tu problematykę musiał zostać pominięty
aspekt akwizycji językowej, gdyż badania nad socjolektem młodzieżowym nie
uwzględniają procesów przyswajania języka obcego przez japońską młodzież.
Wszystkie zawarte tu odniesienia do zjawiska planowania językowego w Japonii
będą zaś miały charakter jedynie uzupełniający, gdyż celem niniejszych badań nie
jest opisanie podłoża i kierunków reform realizowanych w odniesieniu do języka
standardowego i kształcenia językowego ani procesów kształtowania się polityki
językowej w Japonii19.

5. Socjolingwistyka japońska i ogląd zjawisk
językowych w kontekście socjolektu młodzieżowego
Językowe strategie komunikowania i manifestowania rozmaitych postaw młodego pokolenia w Japonii, stanowiące temat niniejszej refleksji, są obserwowane na, można by rzec, niekończącym się źródle materiału językowego, ale również w pewnym stopniu socjologicznego. Stanowią przedmiot dyskusji i analizy
chętnie podejmowany zarówno przez socjolingwistów japońskich, jak i innych
badaczy języka zajmujących się wewnętrznym zróżnicowaniem japońszczyzny
oraz powiązaniami tego zróżnicowania z różnymi sferami życia i działalności
człowieka.
19
Zob. więcej na ten temat w: Tessa Carroll, Language Planning and Language Change in
Japan, 2013.
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Odmiana młodzieżowa języka stanowi niewątpliwie zjawisko złożone i niejednorodne. Jego zasadniczą właściwością jest wychodzenie poza ramy poprawności i konwencji językowej, do której dąży wariant standardowy języka, zwany
hyōjungo 標準語 (Takamizawa et al. 2004: 185). W obrębie tej kategorii odnajdujemy przede wszystkim nowe leksemy powstałe w wyniku różnych procesów
słowotwórczych, głównie neologizacji oraz skracania wyrazów i połączeń wyrazowych, a także zapożyczania wyrazów i morfemów z języków obcych oraz
tworzenia hybryd językowych.
Należy jednak podkreślić, że zjawisko omawiane w dyskursie japonistycznym jako wakamono kotoba nie stanowi wyłącznie zbioru wyrazów, skrótów
i skrótowców. W obrębie tej kategorii dostrzegamy również zmiany na płaszczyźnie morfologicznej, między innymi tworzenie nowych cząstek słowotwórczych, głównie sufiksów, na przykład -tan, -kyara, -shikku (od ang. sick
‘chory; uzależniony’  arashikku アラシック ‘chorobliwie zakochany w zespole Arashi’), wykładników gramatycznych, na przykład tte kanji, teka lub tsuka
od tte iu ka ‘a raczej’, nadanie nowej funkcji istniejącym cząstkom, na przykład
mitai (na), kamo, -teki  waraiteki na 笑的な ‘śmieszny; zabawny’. Innowacje wprowadzane są również na płaszczyźnie składniowej (zmiany w obrębie
łączliwości składniowej), na przykład dołączenie cząstki -ppoi do czasowników
w formie krótkiej, dołączenie cząstki -teki do zaimków pierwszoosobowych,
pominięcie czasownika posiłkowego suru w konstrukcji -tari, -tari służącej
wskazywaniu czynności przykładowych lub wykonywanych naprzemiennie.
Ponadto indywidualizacja językowa jako zjawisko towarzyszące różnym formom aktywności młodzieży na płaszczyźnie komunikacji wirtualnej z rówieśnikami doprowadziła do popularyzacji innowatorskich form zapisu, to jest
zapisu znakami katakany wyrazów, które w standardowej japońszczyźnie utrwalane są za pomocą znaków kanji, na przykład chō ‘bardzo’ チョー zamiast 超,
wprowadzenia znaku przedłużenia dźwięku typowego dla zapisu w katakanie do
zapisu w hiraganie, na przykład tondemonyāsu とんでもにゃーす ‘nic takiego’,
a także zapisu skrótowców za pomocą liter alfabetu łacińskiego, motywowanego
ograniczoną formą i liczbą znaków w wiadomościach tekstowych, na przykład
YDK od yareba dekiru ko やればできる子 ‘jak chcesz, to potrafisz’, maji TBS
マジTBS od maji tenshon bari sagaru マジテンションバリ下がる ‘zapał naprawdę bardzo maleje’.
Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Adama Weinsberga, slangami określamy odmiany języka etnicznego, które różnią się wyłącznie pod względem leksykalnym, a dialekty socjalne to takie odmiany, które różnią się również pod względem gramatyki i fonologii (1983: 61). Ze względu na tę różnorodność na wielu
płaszczyznach języka wakamono kotoba będziemy traktować jako zjawisko, które bliższe jest dialektom socjalnym niż slangom. Według Weinsberga wspomniane dialekty są przedmiotem badania centralnego działu socjolingwistyki zwanego
dialektologią socjalną (1983: 58).
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Termin zaproponowany przez Weinsberga odpowiada japońskiemu określeniu shakai hōgen 社会方言 ‘dialekt socjalny’, którego kryterium stanowi zróżnicowanie językowe uwarunkowane przynależnością do różnych grup. Grupy te
wydzielamy przede wszystkim ze względu na kategorię określaną przez japońskich socjolingwistów mianem zokusei 属性 ‘atrybutu; własności; przynależności’ (Sanada et al. 1992: 14). Cechą wyróżniającą może być wiek użytkowników
(nenreisa 年齢差), płeć (seisa 性差), status społeczny (kaisōsa 階層差), a także
przynależność do pomniejszych zbiorowości (shūdan 集団) powiązanych pracą,
zainteresowaniami oraz działalnością (Sanada et al. 1992: 17–28).
Japońskie pojęcie shakai hōgen bywa również tłumaczone na język polski jako
socjolekt. Zgodnie z objaśnieniami Stanisława Grabiasa socjolekty to odmiany języka powstałe we wspólnotach ludzkich wyznaczonych pewnym rodzajem
więzi społecznej (2019: 99). Młodzież japońska nie pozostaje w tym wypadku
odosobniona – tutaj również główne kryterium tworzenia swoistych form językowych i szerzenia ich w zasięgu swojej społeczności oraz poza nią stanowią więzi,
które mogą być wynikiem relacji bezpośrednich (mówię tak jak osoby z kręgu
znajomych, bliskich, rówieśników), albo pośrednich (mówię tak jak przedstawiciele środowiska internetowego, z którymi łączą mnie podobne zainteresowania,
upodobania, wartości). Ze względu na zasadniczość tego kryterium, określenie
„socjolekt” będzie w niniejszej pracy pojawiać się najczęściej w odniesieniu do
młodzieżowej odmiany japońszczyzny.
Jedną z cech wyróżniających socjolekt młodzieżowy, która bez wątpienia
determinuje również rodzaj i siłę więzi między użytkownikami języka, jest ich
wiek. Jednakże możliwość wydzielenia pomniejszych subkategorii, między innymi języka uczniów, języka studentów (w tym tzw. kyanpasu kotoba ‘języka
kampusowego’), języka subkultur czy slangu internetowego, dowodzi istnienia
wielości i różnorodności atrybutów, które niejednokrotnie przeważają nad czynnikiem wiekowym (Yonekawa 2009: 555–557)20.
Ze względu na różnorodność omawianego zjawiska pod względem materiału językowego, zakresu funkcjonowania i odmienności cech i atrybutów wyróżniających socjolekt młodzieżowy dokonanie analizy tego zjawiska nie jest
zadaniem prostym. W celu uzyskania możliwie spójnego i rzetelnego oglądu
warto odnieść się do wyróżnionych wcześniej kręgów badań socjolingwistycznych, a mianowicie do: 1) rozważań nad zjawiskiem wakamono kotoba jako
jednej z potocznych odmian japońszczyzny, 2) analizy najbardziej typowych
zachowań językowych różnych warstw młodego pokolenia, 3) życia językowe20
Yonekawa proponuje zatem wyróżnienie języków grup uczniowskich (gakusei shūdan no go),
których specyfika zachowań językowych będzie motywowana działalnością szkolną, życiem w internacie oraz formami aktywności pozalekcyjnej, a także wydzielenie zbiorowości komunikacyjnych,
które łączą wspólne zainteresowania i formy rozrywki (shumi goraku shūdan no go) (do których
zalicza również subkulturę otaku) – ich atrybutami będą z kolei zakres i specyfika zainteresowań,
często odwiedzane miejsca, a także uczestnictwo w zajęciach sportowych (2009: 615–621).
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go rozumianego jako rozmaite językowe formy aktywności młodzieży, 4) kontaktu językowego jako narzędzia zapożyczania wyrazów i morfemów obcego
pochodzenia przez młodzież, 5) socjolektu młodzieżowego rozumianego jako
szereg zmian zachodzących w języku japońskim, a także 6) świadomości i wyczucia językowego młodych Japończyków.

5.1. Odmiany języka
W swoim tekście Zokusei to kotoba [Przynależność a język] japońscy socjolingwiści zwracają uwagę na wpływ takich czynników jak wiek, płeć, status społeczny i przynależność grupowa na zróżnicowanie współczesnej japońszczyzny
(Sanada et al. 1992: 69). W refleksji nad odmiennością językową posługują się
głównie dwoma określeniami: gengo henshu 言語変種 ‘odmiany językowe’ oraz
shakai hōgen 社会方言 ‘dialekty społeczne; socjolekty’.
Ponadto zarówno w obrębie tych samych odmian lokalnych, jak również poza zróżnicowaniem regionalnym istnieją rozmaite odmiany języka. Język męski, język kobiecy, różnice
motywowane wiekiem, język uczniów i tym podobne to zjawiska określane jako odmiany
społeczne języka albo socjolekty. Także wśród nich obserwuje się działanie kontaktu językowego (Sanada et al. 1992: 69).

Podkreślając znaczenie pięciu czynników: miejsca pochodzenia, osobowości
mówiącego, osobowości słuchacza, okoliczności (gdzie? na jaki temat? w jakim
celu?) i obranej metody komunikacyjnej, Ishiguro wprowadza dwa inne określenia odmian językowych: gengo no shurui 言語の種類 ‘rodzaje języka; kategorie
językowe’ oraz gengo bariēshon 言語バリエーション ‘warianty językowe; odmiany językowe’ (2013: 36–37).
Socjolekt młodzieżowy uznaje się za jedną z potocznych odmian języka. Potoczność w rozumieniu Jacka Warchali jest jedną z odmian etnicznych języka, która
funkcjonuje w komunikacji codziennej i oferuje repertuar środków umożliwiających komunikowanie się w określonych warunkach sytuacyjnych (2003: 8). Na
płaszczyźnie języka japońskiego potoczność jest właściwością języka tak zwanych
codziennych konwersacji (nichijō kaiwa日常会話). Odnoszą się do niej takie określenia jak nichijō kotoba 日常言葉 ‘język codzienny’, zokugo 俗語 ‘slang; kolokwializmy’, tameguchi タメ口 ‘język poufały’, hanashikotoba 話し言葉 ‘język
mówiony’.
W kontekście ogólnej refleksji nad językiem potocznym, zarówno w języku
polskim, angielskim, rosyjskim, jak i japońskim, odmiana młodzieżowa występuje
również pod nazwą slangu (surangu スラング). Definiowany jest on jako potoczna
odmiana języka funkcjonująca w obrębie pewnego środowiska – w rozważanym
przypadku: w środowisku młodzieżowym. Ze względu na rodzaj środowiska, obok
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slangu młodzieżowego, należy wyróżnić: slang więzienny (środowisko więźniów
i aresztantów), slang przestępczy (środowisko przestępców, w tym złodziei lub
członków organizacji przestępczych), slang robotniczy (środowisko pracowników
fizycznych), slang internetowy (środowisko użytkowników internetu), slang naukowy (środowisko badaczy, naukowców i profesorów akademickich) i wiele innych.
Niemniej ze względu na pejoratywne konotacje określenia slang (surangu), a także
fakt, iż nazwa ta obejmuje przede wszystkim odmiany różniące się pod względem
leksykalnym, a nie gramatycznym, określenie to nie cieszy się popularnością w odniesieniu do młodzieżowej odmiany japońszczyzny.
W języku japońskim, obok wspomnianych terminów, do określenia potocznych odmian języka stosowana jest również nazwa yōgo 用語, rozumiana tu jako
słownictwo poszczególnych odmian języka (furyō yōgo 不良用語 ‘język chuliganów’, yankī yōgo ヤンキー用語 ‘język yankee, czyli młodocianych członków gangów’, bōryokudan yōgo 暴力団用語 ‘słownictwo grup przestępczych’,
gyōkai yōgo 業界用語 ‘słownictwo zawodowe; terminologia zawodowa’, shakai
yōgo 社会用語 ‘socjolekt; słownictwo środowiskowe’ itp.). Te zbiory leksykalne
Yonekawa zalicza do kategorii shūdango 集団語 ‘języków zbiorowości’ (2009),
dla których można wyznaczyć kolejne podkategorie (np. język uczniowski, język
subkultur). Odmiana młodzieżowa japońszczyzny stanowi jedną z kategorii języka zbiorowości, ponieważ obejmuje określoną grupę użytkowników połączonych
wspólną płaszczyzną komunikacyjną.
Te elementy odmiany środowiskowej, które upowszechniły się bardziej niż
pozostałe, mogą przenikać do innej odmiany języka w bezpośrednim kontakcie pomiędzy użytkownikami, a także za pośrednictwem literatury, filmów oraz mediów w funkcji nośników popularnego słownictwa. W konsekwencji docieranie
do źródłosłowu danej formy potocznej często mobilizuje badacza do zetknięcia
się z innymi odmianami środowiskowymi. Na przykład japoński przymiotnik
yabai やばい ‘straszny; niebezpieczny; niesamowity; świetny’, który ostatnimi
czasy uznaje się za młodzieżowe nadużycie językowe, prawdopodobnie sięga
korzeniami gwary złodziei epoki Edo (1603–1868), ale jak zauważa Yonekawa,
rozpoznanie i określenie zarówno pochodzenia (gogen 語源), jak i osób używających (shiyōsha 使用者) takiego rodzaju słów stanowi duże wyzwanie dla badaczy etymologii (2017: 8).
Nierzadkim zjawiskiem jest też przenikanie elementów języka potocznego do
języka publicznego, reprezentowanego przez język mediów, który cechuje eklektyzm wyrażony mieszaniem różnych stylów językowych, odzwierciedlający wewnętrzne (stylistyczne i gatunkowe) zróżnicowanie języka – od języka oficjalnego po formy wulgarne (Majkowska, Satkiewicz 1999). Warto w tym miejscu
zauważyć, iż język japońskich mediów charakteryzuje silniejsza jednorodność
i spójność stylistyczna, motywowane dominacją języka oficjalnego, których językowym wyrazem jest powszechne stosowanie form adresatywnych (tzw. desu/
-masu デス・マス形) w wypowiedziach ustnych oraz ścisłe przestrzeganie za-
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sad stylu pisanego (kakikotoba 書き言葉) w tekstach prasowych. Niemniej w dobie powszechności i dostępności mediów elementy socjolektu młodzieżowego
oraz japońskie mass media oddziałują na siebie wzajemnie.
Z jednej strony można dostrzec przenikanie struktur socjolektu młodzieżowego do języka telewizji i prasy. Świadczyć może o tym fakt, że japońskim dziennikarzom coraz częściej zarzuca się pogłębianie nieładu w języku publicznym
(a więc anaunsā no kotoba no midare アナウンサーの言葉の乱れ dosł. ‘dezintegrację języka komentatorów’). Mieszanie stylów przez prezenterów telewizyjnych jest przejawem nagminnego odchodzenia od normy językowej (Takamizawa
et al. 2004: 185), które podważa status języka standardowego we współczesnej
japońszczyźnie i mobilizuje japońskich lingwistów do poszukiwania konkretnych
przykładów jego funkcjonowania (Takiura 2013: 9–17).
Z drugiej strony za pośrednictwem mediów, głównie telewizji, prasy oraz
internetu, formy socjolektalne, które pojawiły się w gwarze młodzieżowej zamieszkującej pewien region Japonii, zostają rozpowszechnione w innych częściach Japonii, czego przykładem jest popularyzacja zjawiska nowego dialektu
(shinhōgen 新方言) poza obrębem danego regionu.
Określenie „socjolekt młodzieżowy” odnosi się do ogółu leksemów i struktur
językowych, które pojawiają się i wychodzą z użycia u przedstawicieli młodszej
warstwy społeczeństwa, odzwierciedlając zachodzące w nim zmiany, aktualne
trendy, a także główne postawy młodzieżowe, które manifestują się właśnie przez
język. Ze względu na różnorodność materiału językowego nie klasyfikujemy
go do kategorii slangów ani zbiorów leksykalnych, a traktujemy jako odrębną
odmianę języka potocznego. Pomimo stałych tendencji, zauważalnych przede
wszystkim w warstwie słowotwórczej, nie można bagatelizować wewnętrznego
zróżnicowania socjolektu młodzieżowego, które jest motywowane działaniem
czynników pozajęzykowych. Poniższa lista odzwierciedla płaszczyzny zróżnicowania mowy młodzieżowej w kolejności od – zdaniem autorki – najbardziej
znaczącej do najmniej znaczącej.
1. Wiek: we współczesnej Japonii stosunek i frekwencja użycia form młodzieżowych motywowana jest przede wszystkim wiekiem użytkownika, z widoczną
tendencją: im młodsza osoba, tym większa kreatywność i aktywność językowa.
2. Przestrzeń: motywowane terytorialnie wewnętrzne zróżnicowanie kulturowe
w Japonii nie pozostaje bez wpływu na różnice w mowie potocznej młodych
mieszkańców, zwłaszcza regionów południowo-zachodnich.
3. Przynależność: przynależność do subkultur młodzieżowych (gyaru, otaku),
a także zaangażowanie się w działalność różnych klubów (sportowych, kółek
zainteresowań) oraz uczestnictwo w zajęciach pozaszkolnych (bukatsudō 部
活動 ‘aktywność klubowa’) determinują zachowania językowe młodzieży.
4. Zatrudnienie: studenci zajmujący się pracą w niepełnym wymiarze godzin
(arubaito) lub zdobywający doświadczenie zawodowe podczas wykonywania
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stażu są mobilizowani do przyswojenia zasad grzeczności językowej i często
wykazują się większą wiedzą i świadomością językową niż ich rówieśnicy.
5. Płeć: wewnętrzne zróżnicowanie socjolektu młodzieżowego nie jest w zasadniczym stopniu determinowane różnicami płci, ale zauważa się, że w kręgu
japońskich nastolatków to młodym kobietom (zwłaszcza uczennicom gimnazjum i liceum) częściej przypisuje się aktywność na płaszczyźnie tworzenia
i popularyzowania nowych jednostek językowych.

5.2. Zachowania językowe
Socjolingwiści definiują zjawisko gengo kōdō 言語行動 ‘zachowań językowych’
jako zachowania komunikacyjne, podkreślając ich zasadniczą rolę w komunikacji
międzyludzkiej:
Zjawisko określane jako „zachowanie językowe” (linguistic behaviour) nie odnosi się do
języka jako takiego, rozumianego jako system tworzony na podstawie struktur składających się z wielu elementów w odniesieniu do wszystkich poziomów, czyli pojedynczego
dźwięku, sylaby, morfemu, słowa oraz zdania, ale do określonych zachowań komunikacyjnych między jednym a drugim człowiekiem za pomocą tego właśnie języka (Sanada et al.
1992: 29).

Zachowania językowe to sposoby posługiwania się różnymi znakami językowymi, umotywowane bogactwem i różnorodnością środków językowych, które kształtowały się w obrębie danego języka wraz z jego rozwojem. Uznajemy
je za narzędzia eksponowania modeli i wzorców kulturowo-społecznych, które
funkcjonują na pewnej płaszczyźnie językowej, a także postaw oraz tożsamości
użytkowników języka. Analiza zachowań językowych pewnej grupy społecznej
pozwala badaczowi pogłębić wiedzę na temat jej przedstawicieli, również w odniesieniu do posiadanej przez jednostkę kompetencji językowej.
Usami zwraca uwagę na wpływ aktualnie zachodzących procesów społecznych
na zmiany na płaszczyźnie zachowań językowych, twierdząc, że z dzisiejszym
przekazem komunikacyjnym korespondują zjawiska związane z komputerami,
komunikacją przenośną, mobilnością, językiem pisanym, językiem mówionym,
wiadomościami elektronicznymi oraz czatami (2008: 93).
Uwzględnia się również wielkie badania nad socjolektem młodzieżowym, językiem środowiska internetowego oraz językiem blogów, które odzwierciedlają czasy i zawierają wiele
szczególnych odniesień. W tym względzie odnotowuje się i omawia szeroki wpływ, jaki
zmiany środowiska komunikacyjnego towarzyszące szybkiemu procesowi tworzenia się
społeczeństwa informacyjnego wywierają na zachowania językowe oraz komunikację interpersonalną (2008: 93).
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W aktualnych badaniach nad zachowaniami językowymi podkreśla się rolę językowego dorobku i kontaktu językowego, w wyniku którego zostaje nawiązana
relacja z językami obcymi. W rezultacie wymiany kulturowo-językowej, której
tempo i intensywność wzrastają proporcjonalnie do rozwoju działań promujących
internacjonalizację i globalizację kultury, do języka japońskiego przenikają elementy innych języków w formie pożyczek językowych obejmujących całe leksemy (gairaigo 外来語 ‘słowa, które przyszły z zewnątrz’) oraz wyrazy lub morfemy angielskie służące do tworzenia leksemów japońskich (wasei eigo 和製英
語 ‘wyrażenia odangielskie’), które w warstwie fonologicznej i graficznej zostają
przystosowane do repertuaru języka japońskiego21.
Swoista moda na język angielski wynika z fascynacji japońskiej młodzieży
kulturą amerykańską, która kojarzona jest z różnorodnością, barwnością, nowoczesną technologią, bogactwem oraz większą swobodą i liberalizacją życia. Zainteresowanie filmem, muzyką oraz różnymi elementami popkultury zachodniej
motywuje młodzież do pogłębiania znajomości języków obcych. Biegłość w języku angielskim uznawana jest za walor, swoistą przepustkę do poznania obcych
kultur, między innymi poprzez wyjazdy stypendialne i podróże. Nieznajomość
języka angielskiego uznawana jest za mankament, słabą stronę i w związku z tym
w japońskim szkolnictwie coraz większy nacisk kładzie się na nauczanie języka
obcego, a większość młodych Japończyków przystępuje do egzaminów znajomości języka angielskiego TOEIC i TOEFL. Oczywiście jego znajomość teoretyczna
często nie przekłada się na praktykę komunikacyjną młodych Japończyków, którzy przejawiają pewnego rodzaju postawę pasywną w bezpośredniej komunikacji
z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego i najczęściej usprawiedliwiają
swoje zachowanie trudnością wymowy angielskiej albo brakiem ćwiczeń konwersacyjnych podczas zajęć szkolnych.
Jednakże ograniczenia w sferze znajomości języka angielskiego nie powstrzymują młodych Japończyków od tworzenia licznych wyrażeń w wyniku zapożyczania wyrazów obcych i nadawania im nowego znaczenia (np. baibusu バイ
ブス ‘uczucia; entuzjazm’ od ang. vibes ‘fluidy’, furorida フロリダ ‘chwilowo
brać kąpiel i nie odpowiadać na wiadomości’ od ang. Florida, w rzeczywistości
powstało z połączenia jap. furo 風呂 ‘kąpiel’ + rida od ridatsu 離脱 ‘wycofać
się’, surū スルー ‘ignorować; pomijać’ od ang. through) oraz zapożyczania morfemów obcych i łączenia ich w nowe jednostki leksykalne (np. paripi パリピ
‘imprezowicze’ od ang. party ‘impreza’ + people ‘ludzie’).

21
Wasei eigo 和製英語 to kategoria słownictwa bazującego na pożyczkach z języka
angielskiego, do której zgodnie z zapisem znaków kanji należą leksemy powstałe na bazie wyrazów
lub morfemów angielskich (eigo 英語 ‘język angielski’), komponowane i stosowane w Japonii
(wasei 和製 ‘japońska produkcja’). Do najpopularniejszych wyrażeń odangielskich należy zaliczyć
znany leksem wōkuman ウォークマン ‘walkman’, który powstał z połączenia angielskich wyrazów
walk ‘iść’ oraz man ‘człowiek’.
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Współcześni Japończycy przejawiają skłonność do adaptowania elementów
również z innych języków europejskich, takich jak: francuski (np. guroi グロい
‘ohydny; okropny’ z fr. grotesque), niemiecki (np. baito バイト ‘praca dorywcza’ z niem. arbeit ‘praca’, furītā フリーター ‘osoba niezatrudniona na stałe’ –
hybryda ang. free + niem. -ter), portugalski (np. pinkiri ピンキリ ‘w szerokim
zakresie; różnego rodzaju’ od port. wyrazów pinta ‘punkt’ oraz cruz ‘krzyż’) lub
rosyjski (np. kachūsha カチューシャ ‘opaska do włosów’ z ros. Катюша).
Dysponowanie szerokim repertuarem środków językowych w mowie potocznej
determinuje podział zachowań językowych na intencjonalne – kontrolowane
i uświadomione strategie komunikacyjne wynikające z potrzeby chwili – oraz
nieintencjonalne – polegające na nieuświadomionym wtrącaniu elementów
pochodzących z jednego stylu językowego w wypowiedzi konstruowanej w innym stylu jako konsekwencji nawyków językowych.
W zachowaniach komunikacyjnych japońskiej młodzieży możemy wyróżnić:
1. zachowania intencjonalne:
– zmiana stylu poufałego (tameguchi タメ口) na styl adresatywny (desu/
-masu-kei デス・マス形) w rozmowie z rówieśnikami podczas zajęć
w obecności nauczyciela;
– zmiana stylu adresatywnego na styl honoryfikatywny wywyższający lub
modestywny (sonkeigo 尊敬語 i kenjōgo 謙譲語) podczas wykonywania
pracy dorywczej w zwrotach do klientów;
– zmiana stylu honoryfikatywnego na styl poufały podczas kibicowania
starszym kolegom (seniorom) z klubu sportowego w trakcie rozgrywek
sportowych;
2. zachowania nieintencjonalne:
– wtrącanie leksemów zaliczanych od odmiany dialektalnej (hōgen 方言)
w wypowiedzi w języku standardowym w mowie potocznej Japończyków, którzy przyjechali na studia do Tokio z regionów, w których za najbardziej naturalną formę komunikacji uznaje się dialekt;
– wtrącanie słownictwa młodzieżowego lub struktur młodzieżowych w rozmowie w osobami o wyższym statusie (przełożonymi, starszymi osobami, nieznajomymi) lub w publicznych komunikatach (przykładowo
wprowadzenie kontrakcji -ssu, np. maji-ssu ka? マジっすか ‘naprawdę?
poważnie?’w miejsce pełnej formy adresatywnej -masu lub spójki desu);
– wtrącanie elementów języka mówionego (hanashikotoba 話し言葉) do
tekstu pisanego (kakikotoba 書き言葉) podczas konstruowania formalnej
wypowiedzi pisemnej.
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5.3. Życie językowe
W zależności od indywidualnych uwarunkowań psycholingwistycznych, to jest
zdolności językowej i kompetencji komunikacyjnej, wraz z procesami kształcenia się i zdobywania doświadczeń komunikacyjnych nabywa się i rozwija cztery
sprawności językowe: zdolność mówienia, słyszenia, czytania i pisania. Sposoby
wykorzystywania tych sprawności w celach komunikacyjnych są zawsze determinowane czynnikami zewnętrznymi, przede wszystkim miejscem, okolicznościami, a także kontekstem użycia (Takamizawa et al. 2004: 174).
Tadasu Iwabuchi zalicza ogół zjawisk nazywanych gengo seikatsu 言語生活
‘życiem językowym’ do zachowań komunikacyjnych, czyli dentatsu kōdō 伝達
行動, twierdząc, że jest ono jednym z przejawów zachowań komunikacyjnych.
Według badacza zachowania komunikacyjne nie ograniczają się jedynie do zachowań językowych – również zachowania niejęzykowe można traktować jako
zachowania komunikacyjne. Jednocześnie podkreśla, iż zachowania niejęzykowe
pełnią funkcję pomocniczą dla życia językowego, co wynika z faktu, że gengo
seikatsu jest zasadniczo uznawane za pierwszorzędne i najważniejsze zachowanie
komunikacyjne (Iwabuchi 2004: 26).
Życie językowe można również definiować, odnosząc je do rozmaitych aspektów aktualnej sytuacji językowej, która zostaje odzwierciedlona w życiu codziennym:
Życie językowe to, jednym słowem, różne aspekty związane ze statusem języka w naszym
codziennym życiu. Precyzyjniej rzecz ujmując, to możliwość tworzenia przez nas, ludzi,
ogólnych nazw oraz definicji dla rozmaitych aspektów zachowań językowych, które zachodzą w prowadzonym przez nas życiu (Sanada et al. 1992: 48).

Japońscy socjolingwiści zauważają przy tym, że w językach obcych trudno
odnaleźć odpowiednik japońskiego określenia gengo seikatsu, ale w kontekście
przedmiotu zainteresowań odpowiada on zaproponowanej przez Hymesa metodzie badawczej nazywanej etnografią komunikacji bądź etnografią mówienia (ethnography of speaking) (Hymes 1992: 49), która „koncentruje się
na sytuacjach, użyciach, wzorach i funkcjach mówienia jako czynności” (Hymes
1980: 41). W przeciwieństwie do antropologii komunikacyjnej, w której chodzi
o konfrontowanie różnych kultur (Brocki 2012: 21), w życiu językowym, tak
jak w etnografii mówienia, przedmiotem zainteresowania badacza jest zależność
struktur językowych od czynników kontekstowych w obrębie jednej społeczności.
Japońscy socjolingwiści podkreślają, że kontynuowane zaraz po wojnie i określane jako „życie językowe” badania nad odpowiednim użyciem dialektów i języka honoryfikatywnego w zależności od miejsca i przynależności, a także nad
zachowaniami komunikacyjnymi takimi jak zwroty okolicznościowe i dialogi,
pod wieloma względami odpowiadają prowadzonym od lat sześćdziesiątych na
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Zachodzie badaniom socjolingwistycznym, a współcześnie zarówno badania socjolingwistyczne, jak i badania życia językowego rozwijają się jako nierozerwalnie ze sobą powiązane (Sanada et al. 1992: 49).
Zasadniczą płaszczyzną odniesienia dla badań nad różnorodnością zachowań
językowych jest przestrzeń rozumiana jako miejsce dokonywania się aktu komunikacyjnego, zarówno w postaci ustnej, jak i pisemnej. W kontekście rozważań
nad rolą miejsca (przestrzeni) w komunikacji młodzieży wyróżniamy następujące
typy relacji przestrzennych:
1. przestrzeń prywatna (domowa) a przestrzeń publiczna (pozadomowa, szkolna, pozaszkolna);
2. przestrzeń rzeczywista (przejawiająca się w bezpośrednim kontakcie nadawcy
z odbiorcą) a przestrzeń wirtualna (właściwa komunikacji za pośrednictwem
internetowych serwisów społecznościowych, blogów, komunikatorów);
3. przestrzeń lokalna (region pochodzenia) a przestrzeń miejska (miejsce kształcenia się, zazwyczaj duże miasto);
4. przestrzeń towarzyska (szkolna, pozaszkolna, związana z działalnością
w kółkach) a przestrzeń zawodowa (miejsce wykonywania pracy dorywczej,
odbywania stażu).
Rodzaj przestrzeni nie pozostaje bez wpływu na formy aktywności językowej
danej jednostki, która w zależności od sytuacji posługuje się różnymi strategiami komunikacyjnymi. Istotna jest więc świadomość językowa, umożliwiająca
młodemu człowiekowi dokonanie trafnego wyboru, który ma stanowić pewnego
rodzaju zabezpieczenie przed popełnieniem językowego nietaktu (np. zastosowaniem nieodpowiedniego rejestru, tj. użycie formy młodzieżowej w rozmowie
z osobami o wyższym statusie, posługiwanie się formami typowymi dla odmiany
regionalnej w rozmowie z mieszkańcami stolicy).
Wyróżnione typy przestrzeni komunikacyjnych można objąć dwiema szerszymi kategoriami, różniącymi się między sobą pod względem stopnia formalizacji środków językowych. I tak właśnie przestrzeń prywatną, wirtualną, lokalną
i towarzyską będą charakteryzować większa swoboda obyczajów i zachowań
językowych, otwartość, szczerość, spontaniczność, a także możliwość indywidualizacji zachowań językowych. Natomiast przestrzeń publiczną, rzeczywistą,
miejską oraz zawodową będą cechować mniejsza swoboda, a większa ostrożność
w doborze środków językowych, formalność i oficjalność, a także ograniczone
pole do zindywidualizowanych zachowań językowych.

5.4. Kontakty językowe
Japońscy socjolingwiści, objaśniając znaczenie zjawiska gengo sesshoku 言語接
触 ‘kontaktów językowych’, podkreślają, że jest ono nieodłącznym elementem
rozwoju wszystkich języków świata.
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Generalnie zjawisko zwane językiem nie może istnieć bez jakiejś wzajemnej ingerencji
w inny język. Nawet jeśli na tym świecie mówi się tysiącami różnych języków, prawdopodobnie nie istnieje język, który w procesie kulturalnego rozwoju, nie zetknąłby się
przynajmniej raz z innymi (…). Tego rodzaju fenomen bezpośredniego lub pośredniego
kontaktu między różnymi językami nazywamy kontaktem językowym (language contact)
(Sanada et al. 1992: 68).

Podczas omawiania problematyki związanej z kontaktami językowymi często
uwzględnione zostaje zjawisko interferencji, rozumianej jako wzajemne oddziaływanie na siebie różnych języków (Weinreich 1953). Interferencja może zachodzić na różnych płaszczyznach języka: jeżeli do oddziaływania dochodzi w warstwie morfologicznej, mówimy o interferencji gramatycznej; jeśli dotyczy
warstwy leksykalnej, określamy ją interferencją leksykalną, natomiast jeśli
wskutek działania drugiego języka następują zmiany na płaszczyźnie wymowy –
interferencją fonologiczną. Zjawisko zapożyczania elementów języka jednej kultury do innej również stanowi rezultat interferencji językowej, ponieważ
na skutek kontaktu językowego dochodzi do wzajemnego oddziałania na siebie
języków obcych (Weinreich 1953).
Powszechność środków masowego przekazu, dostęp do internetu, który staje się nośnikiem bieżących informacji o świecie oraz umożliwia nieograniczony
barierami terytorialnymi kontakt z ludźmi, działania polityki międzynarodowej
promujące możliwość wyjazdu za granicę w celach turystycznych, naukowych,
handlowych lub zawodowych to rezultaty oraz mechanizmy procesów globalizacji i internacjonalizacji, które usprawniają dynamikę adaptacji nowych zapożyczeń. Z tej perspektywy język japoński, cechujący się chłonnością elementów
innych kultur, pierwotnie chińskiej, a w czasach nowożytnych kultur zachodnich,
wydaje się inspirującym obiektem refleksji nad rolą kontaktu kulturowego w rozwoju i transformacji języka.
Zapożyczenia klasyfikujemy ze względu na przedmiot zapożyczenia i stopień
asymilacji do języka. Wyróżniamy zapożyczenia właściwe (zapożyczenie formy
i znaczenia wraz z asymilacją fonetyczną), strukturalne (kalki językowe), semantyczne (nadanie nowego znaczenia formie już istniejącej), fonetyczne (przyjęcie
obcej fonetyki) oraz sztuczne (hybrydy tworzone z różnych cząstek).
Rozważana tutaj społeczna odmiana języka obfituje w rozmaite przykłady
kontaktów międzyjęzykowych, które w tej książce z powodów praktycznych zostaną zawężone głównie do kontaktów z angielszczyzną. W wypadku tych kontaktów możemy zauważyć różne rządzące nimi mechanizmy, przy czym często
mają one charakter luźno związany z samym językiem bądź też niekiedy nawet
zdecydowanie pozajęzykowy. Podłożem takich kontaktów są bowiem zjawiska
kulturowe, a język nierzadko staje się zwykłym tworzywem dla manifestowania
postaw, uprawiania gier językowych czy też zachowań, których „językowość”
jest niezwykle słabo zaznaczona. Co więcej, wyrazy i wyrażenia przejmowane
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z angielszczyzny często podlegają swoistej fetyszyzacji kulturowej. Przestają być
słowami sensu stricto, a stają się rzeczami bądź gestami kulturowymi i z tego
względu nie da się tych zjawisk opisywać w ramach utrwalonej w lingwistyce teorii
zapożyczeń bądź też tradycyjnie pojmowanej koncepcji kontaktów językowych.
Jeszcze raz przypomnijmy, że zapożyczenia klasyfikujemy tradycyjnie ze względu na przedmiot zapożyczenia i stopień asymilacji. Jednakże na gruncie socjolektu
młodzieżowego trudno już dzisiaj odnaleźć adekwatne odniesienia do wszystkich
wspomnianych kategorii zapożyczeń. Należy zatem zaproponować inny podział
tych, ukazujących aktualne procesy adaptacji, wyrazów albo morfemów przejmowanych z języków obcych do młodzieżowej odmiany języka japońskiego, w bardzo szczególnym trybie, z uwzględnieniem ich pozajęzykowych aspektów. Można
zatem spróbować najpierw przedstawić ich mechanizmy czysto językowe, a więc
opisać ich kształt od strony tradycyjnej morfologii, słowotwórstwa, a dopiero następnie zająć się ich faktycznym statusem semiotycznym w obrębie socjolektu młodzieżowego, uwzględniając wszystkie fakty okołojęzykowe i pozajęzykowe.
1. Adaptacja morfemów obcego pochodzenia:
– w połączeniu z japońskimi wykładnikami słowotwórczymi;
chikiru チキる ‘tchórzyć; wymięknąć’, z ang. chicken out ‘tchórzyć’ +
jap. końcówka czasowników spółgłoskowych -(r)u22;
getto suru ゲットする ‘dostać; zdobyć’, z ang. get ‘dostać’ + jap. czasownik posiłkowy suru;
appu suru アップする ‘zamieścić np. zdjęcie, film na portalu internetowym’, z ang. up ‘w górę’ + jap. czasownik posiłkowy suru;
– w funkcji sufiksu;
-kyara キャラ ‘zachowanie; postawa’ z ang. character ‘charakter; osobowość’, np. ijirare-kyara いじられキャラ ‘osoba, która ośmiesza samą
siebie w celu zwrócenia na siebie uwagi’, fuzaketa-kyara ふざけたキャ
ラ ‘typ żartownisia; osoba lubiąca się popisywać przed innymi’.
2. Adaptacja leksemów obcego pochodzenia:
– zapożyczenie leksemów obcego pochodzenia z zachowaniem znaczenia;
nau ナウ ‘teraz’, z ang. now ‘teraz’;
meruhen na メルヘンな ‘baśniowa’, z niem. Märchen ‘baśń; bajka’;

22
Ze względu na temat czasownika (spółgłoskowy lub samogłoskowy) wyróżniamy trzy kategorie czasowników. Czasowniki typu godan to kategoria obejmująca klasę japońskich czasowników koniugacji spółgłoskowej, których rdzeń w formie słownikowej zakończony jest na spółgłoskę
lub półsamogłoskę, do których w formie słownikowej dołączona jest końcówka czasownikowa -u.
W odróżnieniu od nich w czasownikach typu ichidan (czasownikach koniugacji samogłoskowej)
rdzeń zakończony jest na samogłoskę, do której w formie słownikowej dołączona zostaje końcówka
-ru. W ostatniej kategorii mamy do czynienia z czasownikami, które w postaci słownikowej formą
przypominają czasowniki samogłoskowe, ale występująca tutaj końcówka -(r)u traktowana jest jako
wykładnik spółgłoskowego paradygmatu derywacyjnego (rzeczywistą końcówkę stanowi -u, a poprzedzające je -r jest częścią tematu spółgłoskowego) (Huszcza et al. 2003: 168–176).
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– zapożyczenie leksemów obcego pochodzenia ze zmianą lub ekstensją znaczenia;
kachūsha カチューシャ ‘opaska do włosów’ od zdrobnienia rosyjskiego
imienia żeńskiego Катюша (czyt. katiusza);
raburabu ラブラブ ‘zakochani’ z ang. love-love ‘miłość miłość’;
abauto アバウト ‘niestaranny; niedbały’ z ang. about ‘około’, np. abauto
na hito アバウトな人 ‘osoba, która się nie przykłada do robienia czegoś’;
– w wyrażeniach angielskich powstałych w środowisku japońszczyzny
(tzw. wyrażeniach odangielskich);
maiwaifu マイワイフ ‘idolka’ (w odniesieniu do ulubionych postaci żeńskich z gier, komiksów lub anime), z ang. my wife ‘moja żona’;
kyapaōba キャパオーバ ‘już nie mogę; już nie daję rady’ z ang. capacity
+ over ‘koniec możliwości; wydolności’.
Powyższe przykłady adaptacji morfemów oraz wyrazów obcego pochodzenia do socjolektu młodzieżowego pokazują, że zjawisko powstawania wasei eigo
‘wyrażeń odangielskich’ nie ma związku z kompetencją językową współczesnej
młodzieży. W procesie zapożyczania obcych morfemów w celu stworzenia z nich
nowych leksemów znajomość języka obcego może okazać się pomocna, ale nie
ma kluczowego znaczenia. Japonizacja wyrazów obcych polega w tym wypadku na asymilacji formalnej – najczęściej dochodzi do zapożyczenia dwóch lub
maksymalnie trzech sylab i utworzenia z nich nowej jednostki. Bartosz Wojciechowski zauważa, że w przeciwieństwie do jednostek leksykalnych typowych dla
innych grup słownictwa, a mianowicie morfemów rodzimych wago oraz zapożyczonych z języka chińskiego kango23, wyrazy ksenojapońskie oraz utworzone zazwyczaj na ich bazie wyrażenia odangielskie są znacznie dłuższe od pojedynczych wyrazów z tradycyjnej japońszczyzny (2013: 57). Niemniej młodzież
przejawiająca tendencję do posługiwania się krótkimi formami dokonuje różnych
procesów słowotwórczych, przede wszystkim tworząc liczne kontrakcje długich
W systemie leksykalnym języka japońskiego funkcjonują jednocześnie trzy kategorie leksykalne: kango, wago oraz gairaigo. Wraz z chińskimi znakami kanji do języka japońskiego zapożyczone
zostały morfemy chińskie, które tworzą leksemy określane mianem kango 漢語 (dosł. ‘słowa dynastii
Han’ lub ‘słowa Hanów’). Do kategorii kango należą przede wszystkim rzeczowniki oraz przymiotniki niepredykatywne (tzw. quasi-przymiotniki lub -na przymiotniki), a także przysłówki wywodzące
się z przymiotników niepredykatywnych. Leksemy wago 和語 (dosł. ‘słowa kraju Wa’) to słowa powstałe na podstawie morfemów rdzennie japońskich. (Krajem Wa określano dawną Japonię. Nazwa ta
pojawia się po raz pierwszy w pochodzącym z III w. n.e. tekście autorstwa Chen Shou Przekaz o kraju Wa [chiń. Wōrénzhuàn 倭人傳; jap. Wajinden 倭人伝)]). W skład tej kategorii wchodzą wszystkie części mowy, ale przede wszystkim rzeczowniki, czasowniki oraz przymiotniki predykatywne
(tzw. -i przymiotniki). Do kategorii gairaigo 外来語 ‘słów pochodzących z zewnątrz’ (lub yōgo 洋語
‘słownictwa zza oceanu’) należą leksemy – przede wszystkim rzeczowniki i przymiotniki niepredykatywne – które powstały na podstawie wyrazów i morfemów zapożyczonych z języków obcych, ale
nie z klasycznego języka chińskiego. Do tej kategorii zaliczamy również wyrażenia odangielskie powstałe w środowisku japońszczyzny (wasei eigo). Zapożyczone wyrazy, jak i nowo powstałe leksemy
bazujące na morfemach pochodzenia obcego zapisujemy za pomocą znaków sylabariusza katakana.
23
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wyrazów lub połączeń wyrazowych, na przykład wanchan ワンチャン ‘istnieje
szansa’  wan chansu ワンチャンス (z ang. one chance ‘jedna szansa’), ibesā
イベサー ‘kółko organizujące imprezy’  ibento sākuru イベントサークル
(z ang. event ‘wydarzenie’ + circle ‘kółko’). Taka nowa jednostka na płaszczyźnie semantycznej tylko częściowo odpowiada oryginalnemu znaczeniu w języku
wyjściowym, a w niektórych przypadkach jedynie odwołuje się do oryginalnego
znaczenia. Wynika to z jednej strony z braku wystarczającej wiedzy na temat
wszystkich znaczeń w różnych kontekstach użycia danej jednostki językowej,
a z drugiej z braku potrzeby odwoływania się do pozostałych znaczeń. Nowa jednostka ma bowiem stanowić wygodną formę nazywania nowego zjawiska, wskazywać na jego oryginalność, egzotyczność i atrakcyjność, w przeciwieństwie do
form rdzennych, uznawanych za skostniałe i niemodne.
Młodzieżowe formy odangielskie powstają często w wyniku gry językowej
polegającej na połączeniu, a następnie dokonaniu kontrakcji wyrażenia bazującego na morfemach obcych, czego przykładem jest trudne do rozszyfrowania wyrażenie z dziedziny fryzjerstwa: sutopa ストパ ‘prostowanie kręconych włosów’
 sutorēto ストレート od ang. straight ‘proste’ + pāma パーマ od ang. permanent wave ‘trwała’.
Nowa jednostka językowa zaczyna więc funkcjonować jako swego rodzaju
symbol kultury młodzieżowej, który wskazuje na zakres jej aktualnych upodobań, przybierających często formę swoistych fetyszy. Jej podstawową funkcją jest
wzbudzanie zainteresowania, robienie wrażenia na innych, a nawet szokowanie.
Zwrócenie się ku językowi obcemu służy również do odgrodzenia się młodzieży
od obserwatorów zewnętrznych, przede wszystkim osób starszych, dla których
wyrazy zapożyczone stanowią swoistą barierę komunikacyjną i sprawiają, że to
oni czują się obcy, zewnętrzni w stosunku do zamkniętego kręgu komunikacyjnego młodych użytkowników języka. Ci ostatni nowinkami językowymi dzielą się
najchętniej ze współuczestnikami w środowisku internetowym, z którymi wymieniają się wiadomościami tekstowymi oraz opiniami zamieszczanymi w postaci
postów, wpisów na blogach oraz forach, a także komentarzy.
Wiąże się z tym jeszcze inna, bardzo charakterystyczna postawa kulturowego oswajania zjawisk obcych, nieznanych, poddawania ich władzy języka przyjmującego. W semiotyce zapożyczeń wyrażenia odangielskie trafiają do obiegu,
przechodząc taką właśnie procedurę oswajania, asymilacji, w pierwszej kolejności grafemicznej, która poddaje je działaniu sylabicznego pisma kana 仮名24,
przetwarzającemu te elementy fonetyczne w charakterystyczny sposób. Ich asy24
Pismem kana 仮名 określamy dwa sylabariusze występujące w języku japońskim, które
zostały stworzone na podstawie ideogramów chińskiego pochodzenia – kanji 漢字: pismo hiragana
平仮名 oraz pismo katakana 片仮名. Znaki hiragany powstały przez uproszczenie znaków kanji
i służą przede wszystkim do zapisu odmiennych części wyrazu. Znaki katakany powstały z części
znaków kanji i służą do zapisu wyrazów obcego, ale niechińskiego pochodzenia, symbolizmów
językowych, a także do wyróżnienia fragmentu tekstu.
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milacja fonetyczna sprowadza je do japońskiego standardu wymowy, przetwarza
je na kształt zgodny z japońską bazą artykulacyjną. W ten sposób paradoksalnie
najważniejszym sygnałem ich obcości staje się zapis katakaną. Zapis ten stosowany jest dla ich wyodrębnienia w tekście i właśnie to sprawia, że wyrazy
obce stają się niezwykle widoczne. Na płaszczyźnie fonicznej ich obcość bywa
czasami przez mówiących wspomagana. Młodzi ludzie uciekają się bowiem do
sztucznego ksenizowania wyrazów zapożyczonych z języka angielskiego oraz
wyrażeń angielskich powstałych w środowisku japońszczyzny – wymawiają je
z pseudoangielska, osadzając je w jakimś quasi-języku pośredniczącym, na przykład intencjonalnie wymawiają wyraz ‘impreza’ (z ang. party) jako pārī パー
リー zamiast funkcjonującej od dawna w języku japońskim wymowy pātī パー
ティー, wymawiają krótko donmai ドンマイ ‘nie martw się; nie przejmuj się’
(od ang. don’t mind) zamiast bardziej charakterystycznej dla japońskiej wymowy
zapożyczeń z języka angielskiego formy dontomaindo ドントマインド. Taką
wymowę można określić umownie jako czysto „foniczną katakanę”, czyli zabieg
sztucznie odrywający te wyrazy od japońskiego rdzenia, czego rezultatem jest ich
niezrozumienie przez osoby znajdujące się poza kręgiem młodzieżowym.

5.5. Zmiany językowe
Jedną z charakterystycznych cech młodzieżowej odmiany języka japońskiego jest
jej dynamiczna zmienność. Z tego względu mówienie o zmianach językowych
ma pełne uzasadnienie. Na charakter socjolektu młodzieżowago bardzo silnie
wpływają – i tu ponownie należy odwołać się do czynników pozajęzykowych –
takie uwarunkowania jak procesy kulturowe, wzorce zachowań, preferowane
postawy i tak dalej. Efemeryczność, ulotność, zmienność, częste poszukiwania
nowych środków ekspresji i chęć zastępowania nimi wcześniejszych, równie
ulotnych wyrażeń – wszystko to można obserwować w japońskim socjolekcie
młodzieżowym niezwykle wyraźnie.
Zmiany w języku zachodzą nie tylko pod wpływem czynników wewnętrznych w postaci przekształceń systemowych, takich jak zanik leksemów lub
zmiany w zakresie reguł gramatycznych, ale też mogą być wywołane przez nasilone czynniki zewnętrzne, to jest społeczne. Jednym z czynników zewnętrznych
motywujących zmiany językowe może być kontakt językowy, który umożliwia
wzajemne oddziaływanie na siebie różnych języków.
Pod względem dynamiki zmian językowych językoznawcy skłonni są dzielić
języki na bardziej konserwatywne i szybciej ulegające zmianom. Do okresu Meiji
japońszczyzna zmieniała się powoli. Język klasycznojapoński z epoki Heian zachował się do tego okresu bez gwałtownych przemian, zwłaszcza na płaszczyźnie piśmiennictwa. Język mówiony jako twór bardziej żywiołowy, podatny na
procesy społeczne, ewoluował dynamiczniej, czego wyrazem jest różnorodność
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odmian dialektalnych japońszczyzny. Niemniej zauważa się, że zmiany w języku
są najczęściej postrzegane negatywnie. Dla przykładu, w wyniku ewolucji fonologicznej w języku japońskim pojawiły się asymilacje fonetyczne, które były
uznawane za zakłócenia, gdyż stanowiły odchylenia od tradycyjnego języka.
Dlaczego pomimo negatywnego stosunku do zmian warto o nich pisać na przykładzie socjolektu młodzieżowego? Przede wszystkim wynika to ze specyfiki tego
socjolektu, który postrzegany jest jako zmiana bądź też cały łańcuch zmian w języku odkształcających standard językowy podtrzymywany jako norma. Odmiana
młodzieżowa japońszczyzny jest więc jednym wielkim przykładem przemian językowych, innowacji, ale nie takich, które postrzegane są powszechnie jako usprawniające komunikację. W ocenie tego socjolektu do głosu niezwykle silnie dochodzą
opinie normatywne, w świetle których zmiany i innowacje nie tylko zakłócają komunikację, ale też tworzą bariery międzypokoleniowe. Słusznie więc użytkownicy
japońszczyzny często postrzegają socjolekt młodzieżowy jako bunt językowy przeciwko tradycyjnej etyce komunikacji.
Japońscy socjolingwiści wyjaśniają pojęcie zmiany językowej (gengo henka
言語変化), odwołując się do samej natury języka, który nieustannie porusza się
w różnych kierunkach, nie zatrzymując się ani na chwilę (Sanada et al. 1992: 91).
Wyróżniają trzy kryteria kategoryzacji zmiany językowej:
1. ze względu na formę zmiany: zmiany wewnętrzne (związane z rozwojem języka) i zmiany zewnętrzne (umotywowane wpływem języków obcych);
2. ze względu na skalę zmiany: zmiany na większą skalę – tak zwane zmiany
strukturalne (w obrębie gramatyki) – i zmiany na mniejszą skalę – tak zwane
zmiany indywidualne (w obrębie leksyki);
3. ze względu na społeczny wymiar zmiany: zmiany społeczne (umotywowane
wpływem czynników i zmian społecznych) i zmiany czysto językowe (związane z historycznym rozwojem języka, między innymi dążnością do uproszczenia) (Sanada et al. 1992: 91).
Ishiguro zauważa, że współcześni Japończycy ze względu na pojawianie się
innowacji językowych25, takich jak między innymi: -ra-nuki kotoba, czyli tworzenie formy potencjalnej czasowników samogłoskowych z pominięciem segmentu
-ra- (czyli na podstawie schematu typowego dla czasowników spółgłoskowych
z końcówką -r(u)) lub dołączenie do wypowiedzi rozpoczynającej się od wyrażenia datte ‘ponieważ; no ale’ spójnika shi, który również służy do wskazywania
przyczyny (np. datte, ame ga futteta shi だって、雨が降ってたし ‘no ale prze25
W japońskiej nomenklaturze socjolingwistycznej nie odróżnia się zmiany językowej od
innowacji językowej i określa się je jednym wspólnym terminem gengo henka 言語変化 (Sanada
et al. 1992: 91). Natomiast polscy badacze reprezentujący nurt kultury językowej odróżniają zmiany
językowe będące innowacjami, które zostały zaakceptowane i utrwalone w języku, od innowacji
stanowiących jedynie propozycje zmian, które mogą, ale nie muszą zostać zaakceptowane jako
zmiana. Niezaakceptowane zmiany klasyfikuje się często do kategorii błędów językowych (Bralczyk
2014 na konferencji „Innowacyjnie, czyli jak?”; Bugajski 2006: 25).
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cież padało’), odczuwają narastającą niechęć w stosunku do zmiany językowej.
Badacz ten podkreśla jednak, że zjawisko to towarzyszy językowi już od setek lat
(Ishiguro 2013: 224).
Ishiguro przywołuje również występujący w przeszłości fakt językowy zwany
keii teigen 敬意逓減 ‘regresem uprzejmości’, który polegał na tym, że dawne
honoryfikatywne zaimki drugoosobowe występujące w zwrotach do osób o wyższym statusie, to jest kisama 貴様 oraz omae おまえ, utraciły swój grzecznościowy charakter (2013: 225–226). Wcześniej kisama stosowane było w zwrotach do
szlachetnie urodzonych, natomiast omae stanowiło eufemistyczną formę służącą
do nazywania rozmówcy nie bezpośrednio, ale poprzez wskazanie miejsca przed
mówiącym jako czegoś, czego nie wypada nazywać, a wypada jedynie aprecjatywnie określać. Obecnie oba zaimki występują w roli poufałych przezwisk deprecjonujących drugą osobę. Przywołanie zjawiska keii teigen jest niezwykle istotne, gdyż pozwala nam dostrzec radykalny charakter pewnych zmian językowych.
W tym wypadku jednostkom leksykalnym nadano znaczenie diametralnie różne od pierwotnej semantyki – z zaimków uprzejmościowych przeklasyfikowały
się w wyzwiska. Tamamura określa taki proces semantyczny dewaluacją wartości
(Tamamura 1992: 120–121)
Zmiana językowa jest przedmiotem zainteresowania językoznawstwa zarówno diachronicznego, jak i normatywnego. W tradycji polskiej stanowi przedmiot
refleksji językowej w ramach tak zwanej kultury języka26, a w kręgu japońskim
interesują się nią przede wszystkim socjolingwistyka, językoznawstwo dydaktyczne (gengo kyōiku 言語教育) oraz planowanie i polityka językowa (kokugo
seisaku 国語政策).
Językoznawstwo normatywne zajmuje się zagadnieniami poprawności językowej. Lingwista normatywista musi oceniać formy, które ze sobą współzawodniczą. Zwykle forma starsza rywalizuje z formą młodszą, a ta ostatecznie wypiera starszą z języka. Gdy ten proces zostanie zakończony, mówimy, że nastąpiła
zmiana językowa. „Działalność językoznawców będzie więc polegać na ustaleniu
i kodyfikacji normy językowej, a także obserwacji i ocenie innowacji przyczyniających się do zmian językowych” (Bugajski 2006: 25).
Zmiana może mieć charakter fonetyczny, leksykalny lub gramatyczny. Przykładem zmiany fonetycznej jest zanik labializowanej wymowy w niektórych wyrazach sinojapońskich (np. kwa ka ‘kwiat’). Zmiana ta towarzyszyła nowelizacji
26
Ponieważ niniejsza książka zawiera odniesienia do dorobku naukowego polskich językoznawców normatywnych, warto pokrótce wyjaśnić, czym jest kultura języka. Jako pierwsza do językoznawstwa wprowadziła to pojęcie polska językoznawczyni Halina Kurkowska w publikacji z 1971 r.
Markowski definiuje to zjawisko bardzo ogólnie jako „świadome i celowe posługiwanie się językiem
we wszelkich sytuacjach komunikatywnych” (2002: 1650). Natomiast Bugajski klasyfikuje kulturę
języka jako dział językoznawstwa stosowanego, mieszczący się w pewnym obrębie lingwistyki stosowanej zarówno naukowej, jak i nienaukowej (2006: 43). „U podstawy różnych definicji kultury
języka leży jej praktyczność wyrażająca się w dbałości o poprawność językową zarówno na płaszczyźnie mowy, jak i pisma zgodnie z obowiązującą w danym języku normą” (Bugajski 2006: 25).

62

Teoretyczne podstawy opisu socjolektu młodzieżowego – nurty badawcze i metodologie

przepisów ortograficznych, w wyniku których wymowa labializowana została
usunięta. Przykładem zmiany leksykalnej może być zastąpienie dawnego określenia ziemniaka bareisho 馬鈴薯 przez nowy leksem jagaimo ジャガイモ. W ten
sposób forma bareisho stała się archaizmem występującym tylko w starszych
tekstach, stopniowo ulegała zapomnieniu i dziś wielu użytkowników japońszczyzny nie słyszało o istnieniu takiego leksemu. W przypadku zmian gramatycznych
warto wspomnieć, że w starszej fazie rozwoju języka japońskiego używana była
syntetyczna forma przypuszczająca od przymiotnika nai ない ‘nie’  nakarō
なかろう, która w rezultacie zmiany w języku współczesnym przekształciła się
w wykładnik analityczny niższego stopnia pewności sądu w postaci spójki dodawanej do zaprzeczonego wykładnika  nai darō ないだろう, nai deshō ないで
しょう ‘być może nie; raczej nie’.
Zmiany językowe mogą też polegać na tym, że w języku pojawi się nowa
nazwa obca obok wcześniej przyjętej nazwy należącej do innej warstwy leksykalnej. Tego rodzaju zmiany językowe stanowią rezultat wprowadzonej wcześniej innowacji uzupełniającej (Markowski 2010). Powstanie nowej jednostki nie
przyczynia się do usunięcia jednostki starszej, chociaż zmienia w istotny sposób
zakres jej użycia. W okresie Meiji, kiedy wprowadzono mleczarstwo typu zachodniego, stosowano termin gyūnyū 牛乳 ‘mleko’. Dopiero później wraz z napływem anglicyzmów pojawił się również wyraz mirukuミルク. Współcześnie
oba te leksemy współwystępują w języku japońskim.
Zmieniający się język jest z jednej strony odbiciem przeobrażeń społeczno-kulturowych, a z drugiej wynikiem skłonności ludzi do wprowadzania uproszczeń w różne sfery życia, również w sferę komunikacji, przy czym charakter
i dynamika tych zmian nie są jednostajne, gdyż podyktowane są specyfiką czasów, okoliczności i potrzeb danej społeczności (Dittmar 1976: 123–125). Z przedstawianej tu perspektywy przedstawiciele młodego pokolenia, szukając nowych
form wyrazu i ekspresji, starają się tak zmieniać swój zasób językowy – poprzez
wprowadzanie różnych innowacji, najczęściej na płaszczyźnie systemu leksykalnego, który jest mniej sformalizowany i skostniały niż gramatyka i fonologia –
żeby maksymalnie oddalić go nie tyle od systemu gramatycznego języka, ile od
znaczeń, funkcji, wartości stylistycznej, ekspresji.
Te nowo utworzone wyrazy nie są często bardzo odległe od postaci pierwotnej
(tj. w przypadku skrótów i kontrakcji), ale nabierają zupełnie odmiennej stylizacji, tracą swoją neutralność i zaczynają wskazywać na priorytety, wartości oraz
typowe zachowania całej współczesnej kultury młodzieżowej. Obrazują to następujące przykłady: oshakawa おしゃかわ ‘stylowy i uroczy’  kontrakcja połączonych przymiotników oshare na おしゃれな ‘elegancki; szykowny’ + kawaii
かわいい ‘uroczy; słodki’; zuttomo ズッ友 ‘na zawsze przyjaciele’  kontrakcja
wyrażenia zutto tomodachi de iyō ne ずっと友達でいようね ‘bądźmy przyjaciółmi na zawsze’, w której można zaobserwować zjawisko haplologii; ichikita
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イチキタ ‘wrócić do domu na chwilę (i zaraz wychodzić, np. na imprezę)’ 
kontrakcja wyrażenia ichiji kitaku 一時帰宅 ‘chwilowy powrót do domu’.
Język, będący narzędziem komunikacji, ulega niekończącym się przeobrażeniom (Bugajski 1993: 99), które wynikają zarówno z indywidualnych potrzeb
mówiącego nazwania czegoś w pewien innowacyjny sposób, jak i z działania
czynników zewnętrznych, między innymi interferencji międzyjęzykowej oraz
transferu jednostek dialektalnych do języka standardowego. W kwestii języka
standardowego warto zwrócić uwagę na stanowisko Shigehiko Shiramizu, który
rozważając zmiany językowe zachodzące w języku japońskim, uznaje również
język standardowy za sztuczny twór powstały z języka Edo (Edo no kotoba 江
戸のことば) lub języka Tokio (Tōkyō no kotoba 東京のことば) i określa go
mianem henkei Tōkyōben 変形東京弁 ‘zmodyfikowanego dialektu tokijskiego’
(1988: 81).
W tym miejscu warto zastanowić się, czym jest tradycyjnie pojmowana zmiana
językowa w kontekście języka ogólnego, a czym w przypadku socjolektu młodzieżowego. Język jako twór ulegający wpływom różnych czynników językowych,
okołojęzykowych oraz pozajęzykowych zmienia się, a intensywność tych zmian
motywowana jest głównie aktualnym stanem języka w jakiejś perspektywie historycznej27. Powojenne reformy edukacji, w wyniku których nastąpiła aktualizacja definicji zamieszczonych w słownikach języka japońskiego (kokugo jiten
国語辞典), doprowadziły między innymi do uproszczenia definicji japońskiego
przysłówka zenzen 全然 ‘absolutnie; wcale’, który jeszcze na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku towarzyszył zarówno formom twierdzącym (zenzen
ii 全然いい ‘absolutnie dobry’), jak i formom przeczącym (zenzen wakaranai 全
然分からない ‘zupełnie nie rozumiem’), ale z czasem jego zastosowanie zostało
zredukowane jedynie do połączeń z formami wyrażającymi negację28. Widać zatem, że tradycyjnie pojmowane zmiany językowe nie mają charakteru dynamicznego oraz radykalnego i zazwyczaj powstają w określonej sytuacji historycznej.
W przeciwieństwie do nich zmiany językowe w obrębie socjolektu młodzieżowego mogą mieć charakter bardziej radykalny i w związku z tym trudno się dziwić
obawom spoza środowiska młodzieżowego, że stanowią one pewnego rodzaju
zaburzenia. Głównym czynnikiem motywującym radykalny charakter tych zmian
są zakłócenia dyscypliny komunikacyjnej przedstawicieli młodego pokolenia, którym wydaje się, że mogą pozwolić sobie na dowolną ingerencję w systemy języka
27
Kontakty handlowe Japonii z Europejczykami w XVI i XVII wieku doprowadziły do wprowadzenia do japońszczyzny zapożyczeń z języka portugalskiego i holenderskiego, a zwiększenie
wpływów amerykańskich po przegranej Japonii w II wojnie światowej zaowocowało falą anglicyzmów napływających do leksykonu dwudziestowiecznej japońszczyzny.
28
Badacze tego zjawiska zauważają natomiast, że zalecenie stosowania przysłówka zenzen wyłącznie z formami przeczącymi stopniowo pojawiało się w definicjach słowników drukowanych od
początku XX wieku i dopiero po II wojnie światowej użycie zenzen z formami twierdzącymi zniknęło z objaśnień zamieszczanych w kompediach leksykograficznych.
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japońskiego29. Pokolenie dorosłych nawołuje zatem do „ostracyzmu” i wykazania większej surowości w edukacji językowej, za którą odpowiadają nauczyciele,
pedagodzy, a w pewnym stopniu również rodzice. Jednakże pomimo z pewnych
względów uzasadnionych obaw przedstawicieli starszego pokolenia wobec swobody i kreatywności językowej współczesnej młodzieży w przypadku socjolektu młodzieżowego mamy do czynienia raczej z innowacjami językowymi, a nie
z utrwalonymi w języku zmianami o szerokim zasięgu.
Innowacja będąca wynikiem wewnątrzsystemowych oraz pozajęzykowych
przeobrażeń nie jest zmianą, a jedynie pewnego rodzaju propozycją zmiany językowej. W momencie kiedy innowacja zostanie zaakceptowana przez normę
językową, możemy nazwać ją zmianą językową, przy czym należy podkreślić,
że wprowadzanie zmian w języku nie jest zjawiskiem dynamicznym. Większość
komponentów socjolektu młodzieżowego ma charakter tymczasowy. Niektóre
z nich, motywowane atrakcyjnością i odpowiedniością w stosunku do zjawiska,
które nazywają, przekraczają granicę czasu i przestrzeni i zaczynają funkcjonować jako elementy języka potocznego. Wynika to również z wzajemnego oddziaływania na siebie odmian językowych – innowacje wprowadzane do odmiany
środowiskowej mogą zacząć funkcjonować w mowie potocznej poza tą odmianą,
a nawet utrwalić się w normie językowej jako zmiana, poszerzając leksykon tego
języka.
Niemniej większość innowacji z biegiem czasu ulega dezaktualizacji. Na
płaszczyźnie odmian środowiskowych języka japońskiego innowacje, które wyszły z użycia, określa się mianem archaizmów lub przeżytków językowych (shigo
死語 dosł. ‘martwy język; martwe słowo’)30.
Ze względu na strukturę języka japońskiego wśród młodzieżowych innowacji
językowych można wyróżnić następujące kategorie:
1. innowacje morfologiczne:
– wprowadzenie nowych wykładników gramatycznych;
forma przysłówkowa od wykładnika ewidencjalności mitai みたい
 mitaku みたく‘niczym; tak jak’ zamiast formy poprawnej mitai ni み
たいに;
2. innowacje leksykalne:
– innowacje słowotwórcze: uzupełniające (neologizacja, hybrydy językowe) oraz skracające (kontrakcje, abrewiacje, skrótowce);
29
Nic dziwnego, że w powszechnej opinii bezradny okazuje się lingwista, a bardziej przydatny
staje się edukator, który mógłby zdyscyplinować młodzież skorą do przekraczania wszelkich barier
i naruszania zasad.
30
Przykładem neologizmu, który w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku był znany
wszystkim przedstawicielom młodego pokolenia, ale aktualnie określa się go jako przeżytek pośród
kolokwializmów, jest forma utworzona w środowisku japońskich gals, tzw. gyaru, choberiba チョベ
リバ ‘naprawdę bardzo źle’, będąca kontrakcją połączenia wyrazów jap. chō チョー ‘super’ + berī
ベリー od ang. very ‘bardzo’ + baddo バッド od ang. bad ‘źle’.
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tomochoko 友チョコ ‘przyjacielskie czekoladki wymieniane z okazji Walentynek’ kontrakcja połączenia leksemów tomodachi 友達 ‘przyjaciel’ +
chokorēto チョコレート ‘czekolada’;
kokuru 告る ‘wyznać miłość’, połączenie skróconej postaci rzeczownika kokuhaku 告白 ‘wyznanie; przyznanie się’ z końcówką czasowników
spółgłoskowych -(r)u る;
– innowacje semantyczne: neosemantyzacja, inaczej ekstensja semantyczna, czyli nadanie drugiego znaczenia już istniejącemu leksemowi, lub redukcja semantyczna, czyli wyszczególnienie znaczenia (Tamamura 1992:
120)31;
rainichi 来日 ‘dojeżdżać na kampus Hiyoshi w celu uzyskania zaliczenia’
(pierwotnie ‘przybywać do Japonii’);
NHK ‘wydaje się dziwne’ skrótowiec od wyrażenia nanka henna kanji な
んか変な感じ (pierwotnie Nippon hōsō kyōkai 日本放送協会 ‘japoński
publiczny nadawca radiowo-telewizyjny’);
3. innowacje składniowe:
– przeobrażenia typowych schematów łączliwości syntaktycznej;
dołączenie sufiksu -ppoi っぽい do formy finitywnej czasownika, np. dekiru-ppoi できるっぽい ‘wydaje się, że potrafi’;
użycie skrótowca w funkcji quasi-przymiotnika np. YM na baito YMなバ
イト ‘osoba, która z dużym zaangażowaniem wykonuje pracę dorywczą’.
Powyższe przykłady obrazują główne procesy słowotwórcze, w wyniku których powstają innowacje językowe, wprowadzane później do odmiany potocznej języka. W warstwie leksykalnej, która jest bardziej elastyczna i podatna na
zmiany, większość z obecnie popularnych jednostek z czasem traci swoją świeżość, przestaje być postrzegana jako atrakcyjna i zostaje zastąpiona przez nowe
wyrazy, bardziej odpowiadające czasom i dominującym trendom w dziedzinie
mody, kosmetyków, filmu, muzyki, żywienia, komiksów i gier wideo. Trzeba też
zaznaczyć, że ze względu na ich tymczasowy, efemeryczny charakter w gruncie
rzeczy nie stanowią one większego zagrożenia dla języka standardowego. Wbrew
powszechnie komunikowanym obawom generalne nastawienie przedstawicieli
starszego pokolenia do neologizmów leksykalnych, mimo iż nie jest szczególnie
sprzyjające, nie zawsze bywa też wrogie, gdyż często towarzyszy mu przekonanie, że innowacja leksykalna przeminie z czasem, tak jak inne formy mody. Z drugiej strony innowacje wprowadzane w warstwie morfologicznej lub składniowej
występują znaczniej rzadziej, ale za to kiedy już raz zostaną zaakceptowane

31
Fumio Tamamura wyróżnia osiem procesów towarzyszących powstawaniu innowacji i zmian
językowych i motywujących je: chūshōka 抽象化‘abstrahowanie’, jikanka 時間化 ‘uczasowienie’,
shinrika 心理化 ‘psychologizacja’, kankaku no teni 感覚の転移 ‘transfer zmysłowy’, ippanka 一般
化 ‘uogólnienie’, tokushuka 特殊化 ‘wyszczególnienie’, kachi no jōshō 価値の上昇‘zwiększenie
wartości’ oraz kachi no geraku 価値の下落 ‘zmniejszenie wartości’ (1992: 120).
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w środowisku młodzieżowym i rozpocznie się ich popularyzacja na większą skalę, mają większą szansę na utrzymanie się, a nawet na utrwalenie się w normie
użytkowej języka, określanej uzusem. W konsekwencji nastawienie dorosłych
Japończyków do ingerencji młodzieży w podsystem morfologiczny lub składnię
japońską zdaje się bardziej negatywne i zachowawcze.

5.6. Świadomość językowa
Świadomość językowa jest przedmiotem zainteresowania badaczy różnych dziedzin językoznawstwa. Andrzej Markowski definiuje ją jako znajomość ogółu sądów i poglądów na język, które panują w pewnej grupie społecznej: „(…) mogą
mieć charakter intuicyjny i nie tworzyć spójnego systemu, ale mogą też być umotywowane i podbudowane wiedzą o języku” (2005: 123). W pojęciu tego badacza
świadomość językowa jest więc zjawiskiem z pogranicza wiedzy jasnej (implicytnej wiedzy językowej) i wiedzy wyraźnej (eksplicytnej wiedzy o języku).
Marian Bugajski interpretuje to zjawisko jako eksplicytną (do pewnego stopnia uświadomioną) znajomość języka, pozwalającą użytkownikowi na rozumienie komunikatu rozmówcy oraz swobodne konstruowanie własnych wypowiedzi. Odróżnia ją jednak od pełnej wiedzy wyraźnej, którą określa świadomością
lingwistyczną i która w jego rozumieniu jest znajomością zasad budowy, reguł
i rozwoju języka. To wiedza, którą powinni posiadać i rozwijać badacze języka
oraz osoby zainteresowane językoznawstwem, ale nie muszą posiadać jej zwykli
użytkownicy języka, niewykazujący odpowiedniego przygotowania merytorycznego (2006: 48–49).
Świadomość językowa bywa utożsamiana z kompetencją językową, gdyż oba
pojęcia oscylują pomiędzy pojęciami eksplicytności i implicytności i ze względu
na to nie da się ich jednoznacznie kategoryzować. Niemniej w myśl założeń gramatyki generatywnej świadomość, jak sama nazwa wskazuje, jest uświadomiona (a więc eksplicytna), a kompetencja, wynikająca z uwarunkowań i poziomu
zdolności językowych jednostki, jest nieuświadomiona i domyślna (implicytna),
wobec czego pojęć tych nie można uznać za tożsame32.
Na płaszczyźnie socjolingwistyki japońskiej świadomość językowa (gengo
ishiki 言語意識) jest często omawianym tematem, który towarzyszy rozważaniom nad oddziaływaniem języka na jednostkę.
Yonekawa wyróżnia pięć typów języków zbiorowości (shūdango): 1) hanshakaiteki shūdango ‘języki grup antyspołecznych’, 2) shokugyōteki shūdango ‘języki grup zawodowych’, 3) hikōsoku shūdango ‘języki grup o ograniczonej wol32
Kompetencja powinna być rozumiana jako wrodzona zdolność przyswajania (input) i produkowania (output) jednostek językowych, a świadomość jako nabyta (niewrodzona) wiedza językowa, czyli pewnego rodzaju „nadbudowa” dla kompetencji, która usprawnia użycie języka.
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ności’, 4) gakusei shūdango ‘języki grup uczniowskich’ oraz 5) shumi goraku
shūdango ‘języki grup powiązanych wspólnymi zainteresowaniami i rozrywką’
(2009: 18–23). W analizie każdego z tych typów uwzględnia zjawisko świadomości językowej przedstawicieli danej zbiorowości. Dla przykładu, w rozważaniach
nad odmianami młodzieżowymi funkcjonującymi na kampusach rozmaitych
uczelni (kyanpasu kotoba) badacz podkreśla występowanie silnej zależności między stosowaniem języka kampusowego a wiedzą językową studenta. Yonekawa
zaznacza przy tym, że im szerszy krąg znajomych posiada ów student, a także im
bardziej interesuje się on modą, tym lepsza jest jego znajomość wyrażeń uznawanych za młodzieżowe (2009: 603–604).
W artykule poświęconym życiu językowemu Usami formułuje krótką definicję świadomości językowej, wykorzystując trzy zasadnicze pojęcia: obrazu (imēji
イメージ), wrażenia (inshō 印象) oraz tożsamości (aidentiti アイデンティティ)
(2008: 94). Świadomość językowa jest zatem wyobrażeniem na temat języka oraz
jego odmian. Wskazuje na zjawiska związane z tożsamością jednostki oraz na
indywidualne wrażenia odnoszone przez człowieka (Usami 2008: 94).
Potrzeba przeprowadzania badań nad świadomością językową jest motywowana faktem, że język wywiera rozmaite wrażenia na swoich użytkownikach,
skłaniając ich do refleksji nad naturą języka i motywując do tworzenia różnych
ocen i opinii.
Kiedy dyskutujemy na temat języka, towarzyszą nam różne refleksje. Każda z tych myśli
wyraża afirmację lub niechęć, odczucie piękna lub brzydoty w stosunku do konkretnej formy
języka, wyraża również zaufanie lub jego brak wobec języka. Ponadto w opiniach o zachowaniach językowych, w których poprzez słowa wyrażane są uczucia oraz wola, odzwierciedlona zostaje nasza codzienność, a także oczekiwania oraz intencje w stosunku do tego,
jaką postać język ma przybrać w przyszłości. Treści zawarte w tych opiniach są naprawdę
zróżnicowane. Tego rodzaju rozmaite refleksje w dyskusji o języku stanowią przedmiot badań językowych, które nazywamy „świadomością językową” (Sanada et al. 1992: 113).

Japońscy socjolingwiści wyróżniają pięć zasadniczych kierunków badań nad
świadomością językową.
1. Ocena i postrzeganie (hyōka to kankaku 評価と感覚) języka oraz zachowań
językowych: stosunek do współczesnych strategii komunikacyjnych; ocena
aktualnej sytuacji językowej; stosunek do dialektów, zapożyczeń, wyrażeń
odangielskich; przekonanie lub odrzucenie tezy o dezintegracji językowej.
2. Rozpoznanie aktualnej sytuacji (genjō ninshiki 現状認識) w odniesieniu do
użycia języka oraz zachowań językowych: znajomość aktualnej sytuacji językowej, między innymi innowacji językowych; świadomość granicy normy
językowej i błędu językowego; umiejętność odróżnienia socjolektu młodzieżowego od języka standardowego; umiejętne i świadome korzystanie z repertuaru środowiskowej odmiany języka.
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3. Świadoma intencja (shikō ishiki 志向意識) użycia języka oraz zachowań językowych: intencjonalne dostosowanie formy i stylu wypowiedzi do sytuacji;
znajomość i umiejętne korzystanie z niuansów językowych; świadome korzystanie z repertuaru grzeczności językowej; staranność; zmniejszająca się wraz
z wiekiem częstość użycia form młodzieżowych.
4. Przekonania o języku i zachowaniach językowych oraz oczekiwania (shinnen
to kitai 信念と期待) wobec nich: indywidualny stosunek do języka standardowego oraz odmian potocznych; przekonanie o istotnej roli honoryfikatywności jako strategii komunikacyjnej; stosunek do regionalizmów i ich znaczenia w kreowaniu tożsamości jednostki.
5. Standardy (kihan 規範) języka oraz zachowań językowych: znajomość normy i uzusu językowego; znajomość zasad języka pisanego; dbałość i zaangażowanie w poprawne użycie języka (Sanada et al. 1992: 114–115).
Warto zauważyć, że wyróżnione pięć aspektów świadomego użycia języka
(ocena, rozpoznanie, intencja, przekonanie oraz standardy języka) odnoszą się do
zjawisk, których nie da się zaklasyfikować wyłącznie do jednej kategorii, gdyż
pozostają ze sobą w ścisłym związku. Dokonanie oceny poprzedza akt rozpoznania. Podobnie nie da się być przekonanym o czymś, jeśli wcześniej nie dokona się
oceny i osądu zjawiska. Orientacja w aktualnych zasadach i standardach nie jest
możliwa bez wcześniejszego rozpoznania, co więcej – świadomemu wykorzystaniu zasobów języka zawsze towarzyszy określona intencja. Wreszcie intencja
użycia jest w jakimś stopniu powiązana ze wszystkimi wspomnianymi aspektami
świadomego użycia języka.

II. Wakamono kotoba: socjolekt, atrybut
pokolenia czy fenomen kulturowy?

Celem rozważań zawartych w tej części książki jest próba udzielenia odpowiedzi
na trzy zasadnicze pytania: 1) jak należy definiować i klasyfikować młodzieżową
odmianę japońszczyzny w odróżnieniu od pozostałych odmian języka japońskiego, 2) jakie są cechy swoiste i uniwersalne tej szczególnej odmiany języka oraz
3) jak postrzegana i wartościowana jest ona w społeczeństwie japońskim.
Jednocześnie należy podkreślić, że nie jest celem niniejszych rozważań włączanie się do dyskusji nad różnicami i podobieństwami w ujmowaniu zagadnień
języka i komunikacji młodzieży w perspektywie polskiej i japońskiej. Niemniej
nawet krótkie przypomnienie wniosków z tej dziedziny sformułowanych na gruncie polskiej myśli lingwistycznej, a także wgląd w debaty prowadzone na forach
internetowych pozwolą nam zauważyć, iż refleksja nad młodzieżową odmianą
języka jako autonomicznym obiektem badań jest w polszczyźnie stosunkowo
nowa. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że jako przedmiot zainteresowania językoznawców problematyka ta pojawia się najczęściej w nurcie rozważań nad
potocznymi odmianami polszczyzny bądź też w ramach kwestii normatywnych,
a więc w dyskusjach na temat wzorcowej i użytkowej normy języka polskiego.
Do tematyki tej nawiązują w swoich pracach między innymi Andrzej Markowski,
Jerzy Bralczyk, Jan Miodek oraz Stanisław Grabias33.
Tymczasem w japońskiej refleksji językoznawczej tematyka socjolektu młodzieżowego poruszana jest stosunkowo często przez japońskich socjolingwistów.
Pojawia się ona również w badaniach kognitywistów, psycholingwistów oraz specjalistów z kręgu dydaktyki języka japońskiego. Ze względu na dyscyplinarną wielość ujęć tego zjawiska z różnych perspektyw, w tym z perspektywy socjologicznej,
33
W ostatnich latach tematyka ta zostaje podejmowana w opracowaniach leksykograficznych.
Polscy publicyści i filologowie publikują słowniki najmłodszej polszczyzny (Wypasiony słownik
najmłodszej polszczyzny [2003], Wyczesany słownik najmłodszej polszczyzny [2005], Totalny słownik najmłodszej polszczyzny [2007] autorstwa Bartka Chacińskiego), słowniki slangu młodzieżowego (Słownik slangu młodzieżowego [2001] Macieja Czeszewskiego), słowniki gwary uczniowskiej
(Nowy słownik gwary uczniowskiej pod red. Haliny Zgółkowej [2004]) oraz inne opracowania zbiorowe (Słownik gwary młodzieżowej. Tylko dla dorosłych [2013]).
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antropologicznej, komunikacyjnej, edukacyjnej, a nawet kulturoznawczej, już od
lat osiemdziesiątych zjawisko socjolektu młodzieżowego stanowi chętnie podejmowany temat w badaniach nad sytuacją językową w Japonii.
Obok opracowań leksykograficznych (Yonekawa 1997; Kamei 2004), które zawierają eksplikację popularnych zwrotów wraz z przykładami oraz zakresem ich użycia, wydawane są publikacje poświęcone problematyce socjolektu
młodzieżowego, w których podejmowane są takie zagadnienia jak: grzeczność
językowa, zmiany językowe, prognozy kierunków rozwoju języka, kwestie poprawności i poczucia normy językowej w młodym pokoleniu, kontakty językowe
japońszczyzny, świadomość językowa, aktualne strategie komunikacyjne oraz
rola kontekstu w zachowaniach językowych (kwestie te zostały wspomniane w tej
książce wcześniej jako tło społeczne oraz jako zjawiska współtowarzyszące szerzeniu się odmiany młodzieżowej języka).
Problematyka ta pozostaje cały czas aktualna i silnie obecna nie tylko w naukowej debacie nad japońszczyzną, lecz także w dyskusjach medialnych i wywołuje żywe reakcje ze strony szerokiej publiczności. Jest ona także omawiana
w środowisku szkolnym, uniwersyteckim, zwłaszcza jako kwestia edukacji językowej młodego pokolenia i możliwości wpływania na jego zachowania językowe
przez gremia edukacyjne bądź instytucje odpowiadające w Japonii za politykę
językową.

1. De iniowanie pojęcia, debaty i kontrowersje
interpretacyjne
Dyskusja nad młodzieżowymi odmianami różnych języków toczy się od dawna,
a takie pojęcia jak slang młodzieży, gwara młodzieżowa, gwara studencka są od
dłuższego czasu zadomowione w lingwistyce. W tym sensie japońskie określenie
wakamono kotoba nie może być traktowane jako ani szczególnie oryginalne, ani
szczególnie wyjątkowe. Ma ono jednak pewien charakterystyczny rys, po części wspólny z określeniami z innych języków: socjolekt młodzieżowy rozumiany
jest tutaj wyłącznie jako odmiana języka etnicznego, jako jego komponent bądź
też w szerszym rozumieniu jako zjawisko wykraczające nieco poza sferę samego
języka, a więc sytuujące się między językiem a kulturą, życiem społecznym, obyczajowością, systemem wartości.
Japońskie określenie wakamono 若者 oznacza ‘młodzi ludzie’, ‘młody człowiek’, ‘młodzież’ w nieco familiarnym brzmieniu i raczej zostało ukute z zewnętrznej perspektywy, czyli odzwierciedla ono spojrzenie kogoś dorosłego,
zewnętrznego w stosunku do tego zjawiska. W języku japońskim funkcjonują różne inne pojęcia nazywające młodzież, między innymi seinen 青年 ‘młody człowiek; młodzież’ (dosł. ‘zielony wiek’), shōnen 少年 ‘młodzieniec’, shōjo 少女
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‘młoda dziewczyna’34, miseinensha 未成年者 ‘niepełnoletni’, wakai hito 若い
人 ‘młody człowiek’, wakai sedai 若い世代 ‘młode pokolenie’, ale wydaje się,
iż termin wakamono jest pojemniejszy, jeśli chodzi o wiekowe wyznaczniki młodości, i bardziej ogólny niż pozostałe określenia. Pojęcie wakamono wydaje się
również bardziej powszechne od swego wariantu analitycznego wakai mono 若
い者 ‘młoda osoba’ ze względu na to, iż w języku japońskim formy syntetyczne wypowiada się z reguły łatwiej i szybciej i na tej podstawie uznaje się je za
usprawniające komunikację.
Pierwszym i podstawowym problemem, który pojawia się w początkowym
stadium badań nad młodzieżową odmianą japońszczyzny, powinno być uzyskanie odpowiedzi na pytanie o to, jak społeczeństwo japońskie interpretuje
określenie wakamono 若者 ‘młoda osoba; młodzież’. W licznych japońskich
kompendiach leksykograficznych odnajdujemy bardzo ogólnikowe definicje,
przy czym przeważa schemat polegający na definiowaniu pojęcia za pomocą
wyrażeń o synonimicznym znaczeniu.
Słowniki języka japońskiego, takie jak Meikyō kokugo jiten, Kōjien oraz
Sanseidō kokugo jiten, definiują wakamono jako między innymi toshiwakai hito
年若い人 ‘osoba młoda wiekiem’, wakōdo 若人 ‘młody człowiek’, wakashū 若衆
‘młodzi ludzie’35, sporadycznie pojawia się również słowo seinen 青年‘młodzi’.
Jednakże wspomniane opracowania leksykograficzne nie oferują czytelnikowi
żadnych szczegółowych informacji dotyczących ewentualnych ram wiekowych,
wyznaczników bycia młodym lub kontekstów użycia tego leksemu.
W słowniku języka starojapońskiego Kadokawa hikkei kogo jiten odnajdziemy
definicję leksemu wakōdo 若人, który opisywany jest jako wakai hito 若い人 ‘młody człowiek’ lub toshiwakai mono 年若い者 ‘osoba młoda wiekiem’ bez uwzględnienia precyzyjnego opisu definiowanego zjawiska (Yamada et al. 1997: 1074).
Zbyt lakoniczny sposób definiowania, polegający na odnotowaniu wyrazów
synonimicznych, nie satysfakcjonuje socjolingwistów, którzy pragną uzyskać
pełniejszy obraz badanego zjawiska, odzwierciedlający podłoże społeczno-kulturowe. W takiej sytuacji najlepiej zwrócić się do rodzimych użytkowników języka,
którzy na podstawie obserwacji swojego otoczenia mogą zasugerować wyznaczniki młodości w danej perspektywie. Japońscy socjolingwiści częstokroć podkreślają, iż granice wiekowe kategorii młodości mogą być bardzo umowne albo
34
Spośród wymienionych terminów służących do określania osób młodych jedynie wyrazy
shōnen 少年 ‘młodzieniec’ oraz shōjo 少女 ‘młoda dziewczyna’ wyrażają w swej strukturze i semantyce różnice płciowe.
35
Wakashū 若衆 ‘młodzi ludzie’ – w epoce Edo (1603–1868) określenie młodych chłopców,
którzy jeszcze nie przystąpili do ceremonii „wejścia w dorosłość” i często stawali się obiektem seksualnego zainteresowania dorosłych mężczyzn. W ten sposób określano również młodych aktorów
teatru kabuki (歌舞伎 dosł. ‘umiejętność śpiewu i tańca’), który wraz z teatrem nō oraz teatrem bunraku stanowi jedną z trzech tradycyjnych form teatralnych. W epoce Meiji (1868–1912) określenie
wakashū zastąpiono leksemem shōnen 少年 dosł. ‘małolat’, który odnosi się do osób niepełnoletnich.
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wynikać jedynie z indywidualnego postrzegania jednostki. Dla jednych osobą
młodą będzie osoba przed dwudziestym rokiem życia, a dla innych ludzie, którzy
ukończyli trzydzieści lat, nadal będą uważani za młodych. Niemniej Japończycy
pytani o ramy wiekowe osób kwalifikujących się do kategorii młodzieży najczęściej stwierdzają, że okres bycia wakamono rozpoczyna się mniej więcej w trakcie
nauki w gimnazjum, a kończy w okolicach trzydziestego roku życia.
Spośród pytanych Japończyków wielu odpowiadało, że młodość powinna być
definiowana w kategoriach statusu i indywidualnego profilu, a nie wieku.W związku z tym termin wakamono może określać również osoby starsze, a wśród nich
również trzydziestolatków, którzy nie uzyskali jeszcze statusu osoby społecznej
(shakaijin 社会人). To osoby, które wciąż studiują lub zajmują się pracą w niepełnym wymiarze godzin (baito36) – większość z nich nadal nie założyła rodziny,
dzięki czemu może cieszyć się większą swobodą i nie ponosi odpowiedzialności
za innych. Na postrzeganie młodości wśród tej grupy ankietowanych nakłada się
również aspekt psychologiczny.
Kategoria wakamono obejmuje więc osoby dorosłe, ale nie dotyczy dzieci (kodomo 子ども), zwłaszcza takich, które nie ukończyły dziesiątego roku życia. Wynika to przede wszystkim z faktu, że życie językowe dziecka koncentruje się przede wszystkim w kręgu rodzinnym, a nie rówieśniczym. Sytuacja zmienia się wraz
z rozpoczęciem nauki w gimnazjum, kiedy młodzi ludzie angażują się w zajęcia
pozalekcyjne (bukatsudō 部活動), często przenoszą się do internatów, w których
mogą cieszyć się większą swobodą, mają możliwość codziennego obcowania
z rówieśnikami, a także niekontrolowany dostęp do internetu. To motywuje zmiany na płaszczyźnie komunikacyjnej. W powszechnej opinii najwłaściwsze jest
stosowanie terminu wakamono wobec młodych ludzi w chwili rozpoczęcia przez
nich nauki w liceum, kiedy dojrzalsza już młodzież rozpoczyna poszukiwania
własnych, indywidualnych dróg dalszego rozwoju. Towarzyszy temu również indywidualizacja zachowań językowych.
Ciekawy i istotny z perspektywy niniejszych badań jest pogląd, że bycie
młodym nie jest motywowane ani wiekiem, ani statusem, ale właśnie swoistymi zachowaniami językowymi. Osoby uważające się za dorosłe, które stronią
od zaliczania siebie do kategorii młodych (wakamono) bez względu na swój
wiek, wykazują tendencje do unikania form językowych charakteryzujących
młodzieżową odmianę języka. Z drugiej strony w niektórych regionach Japonii,
między innymi w południowo-zachodnim regionie Kansai, którego mieszkańcy
generalnie uważają się za bardziej bezpośrednich i skłonnych do wprowadzania

36
Baito バイト ‘praca w niepełnym wymiarze godzin’ – to skrócona forma wyrazu arubaito
アルバイト, który jest zapożyczeniem z języka niemieckiego (od niem. Arbeit). Całkowicie zapożyczona została tylko forma wyrazu, a wymowa została dostosowana do japońskiego systemu fonetycznego, ale na płaszczyźnie semantycznej słowo oddaliło się od oryginalnego znaczenia ‘praca’
i obecnie nazywa pracę dorywczą lub osobę, która zajmuje się pracą dorywczą.
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elementów humoru do konwersacji, a także w niektórych środowiskach subkulturowych można natrafić na osoby przed czterdziestym rokiem życia lub
po nim, które w codziennej komunikacji chętnie i intencjonalnie sięgają po
formy młodzieżowe. Niemniej należy zwrócić uwagę na to, że takie zachowania zdarzają się sporadycznie i najczęściej są zawężone do kręgu najbliższych
znajomych, w obecności których można pozwolić sobie na większą swobodę
i poufałość językową. W kontakcie z osobami obcymi młodzi ludzie powracają
bowiem do tak zwanego języka powszechnego (kyōtsūgo 共通語), czyli tej postaci japońszczyzny, która jest zrozumiała dla mieszkańców całego kraju (Takamizawa et al. 2004: 185, 233–234). Co więcej, jednostki te skłonne są wyrażać
należyty szacunek osobom o wyższym statusie za pomocą odpowiednich form
grzecznościowych.
Zatem wiek, status społeczny, przynależność do grupy, stopień zażyłości
w grupie i używany język to główne kryteria kategorii wakamono najczęściej
wymieniane przez Japończyków.
Teraz odnieśmy się się do drugiego komponentu wyrażenia wakamono kotoba. Kotoba 言葉 jest określeniem potocznym, ale odnosi się nie tylko do języka,
lecz także do leksykonu, czyli zbioru wyrazów i form, które mogą być charakterystycznym przejawem użycia języka japońskiego, ale nie są całym językiem
japońskim. Kotoba może też oznaczać mówienie albo jego charakterystyczne cechy, czyli język rozumiany jako szczególne przejawy aktywności komunikacyjnej; nawiązuje więc do pragmatycznego postrzegania języka.
W takim sensie używa się w języku japońskim określeń typu onna kotoba 女
言葉, otoko kotoba 男言葉 jako nazw feminolektu i maskulinolektu, gdyż nie
traktuje się tych zjawisk jako odrębnych języków, ale jako odmienne leksykalnie,
gramatycznie bądź fonetycznie sposoby użycia języka japońskiego determinowane atrybutem społecznie przyjętych modeli płciowych. Tak więc gdybyśmy
chcieli przetłumaczyć określenie wakamono kotoba na język polski, pojęcie to
można byłoby wyjaśnić za pomocą takich ekwiwalentów jak: socjolekt młodzieżowy, młodzieżowy sposób mówienia, młodzieżowe słownictwo, młodzieżowe
formy językowe, młodzieżowe zachowania językowe, język młodzieżowy, gwara
młodzieżowa, slang młodzieżowy, środowiskowy język młodzieży, młodzieżowa
odmiana języka japońskiego.
Tę część dyskusji można by podsumować stwierdzeniem, że we współczesnej
japońszczyźnie wakamono kotoba funkcjonuje jako zrost, który nazywa zjawisko
doskonale znane wszystkim pokoleniom użytkowników japońszczyzny, nawet
jeżeli nie wszystkie pokolenia w jednakowym stopniu odnoszą się do niego przychylnie. Do kwestii tych powrócimy jeszcze w dalszym ciągu niniejszego opisu.
Musimy pamiętać, że w rozumieniu tego pojęcia kryje się pewien zasadniczy
fragmentaryzm. Skoro nie jest to jakaś odrębna odmiana całego języka japońskiego, należy uznawać to zjawisko za pewien socjolekt w rozumieniu socjolingwistycznym – bez identyfikowania go jako języka całościowo odmiennego od
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współczesnej standardowej japońszczyzny mówionej – który łączy w sobie bardzo
wiele składników mówionej, zdecydowanie potocznej, codziennej japońszczyzny. Z drugiej strony wakamono kotoba wyróżnia się leksykalnie, a w pewnym
stopniu też gramatycznie obecnością niektórych krótkotrwałych form ekspresji
kreowanych przez użytkowników świadomie, często doraźnie i rozpowszechnianych jako swoista moda środowiskowa.
W kwestii kompetencji i zdolności rozumienia wypowiedzi uznawanych za
młodzieżowe można przyjąć, że kompetencja językowa ogólnojapońska, a więc
znajomość zasad współczesnej standardowej japońszczyzny mówionej, powinna umożliwiać rozumienie wypowiedzi formułowanych w tej odmianie języka.
Jednakże gdy w sposobie autoekspresji danego pokolenia, zwłaszcza w leksykalnie pojmowanym repertuarze wyrażeń, do głosu silniej dochodzą mechanizmy
o charakterystycznej funkcji zabezpieczającej przed ingerencją z zewnątrz, mogą
pojawić się pewnego rodzaju bariery komunikacyjne (Yonekawa 1996: 17–27).
Innymi słowy socjolekt młodzieżowy jest nastawiony nie tylko na komunikację
wewnątrzgrupową, ale też w pewnym stopniu na charakterystyczne izolowanie
się od języka standardowego, postrzeganego jako język dorosłych bądź też jako
język reprezentantów tych środowisk, które młodzi ludzie uznają za swego rodzaju zagrożenie. Wymienić tutaj można nauczycieli, służby porządkowe, policjantów, pracowników administracji czy też osoby starsze, które często do socjolektu
młodzieżowego odnoszą się wrogo i agresywnie, gdyż w posługiwaniu się formami socjolektalnymi dostrzegają oni jedynie postawę lekceważenia autorytetów,
kanonów i wartości.
W badaniach potocznej polszczyzny terminy „język młodzieży” oraz „język młodzieżowy” w odniesieniu do całokształtu młodzieżowej odmiany języka mają charakter zwyczajowy i ogólnikowy. Nazwy te nierzadko pojawiają
się w tekstach i opracowaniach naukowych i publicystyczno-naukowych poświęconych badaniom nad odmianami środowiskowymi języka, funkcjonują również
w niniejszej książce jako ekwiwalenty translatorskie. Jednakże w tekstach polskich badaczy dostrzega się ogólną tendencję do określania młodzieżowej odmiany języka mianem gwary młodzieżowej lub języka środowiskowego
młodzieży, co najprawdopodobniej motywowane jest specyfiką przedmiotu rozważań – formy socjolektu młodzieżowego nie tworzą bowiem osobnego systemu
gramatycznego i ze względu na to uznanie ich za samodzielną odmianę języka
jest kwestią dyskusyjną37. Młodzieżową odmianę środowiskową często nazywa

37
Jednakże Jan Miodek w wywiadzie dla jednego z portali edukacyjnych zauważa, że w ostatnich
latach sytuacja stopniowo ulega zmianom, a język młodzieżowy zaczyna nabierać cech odrębnej odmiany języka. Akcentując wyrazistość i odmienność dwudziestowiecznej mowy polskiej młodzieży,
stwierdza, iż „język młodzieżowy wybija się na status samodzielnej odmiany, która w coraz mniejszym stopniu podporządkowuje się ogólnym normom gramatycznym i stylistycznym” (z wywiadu dla
Polskiego Portalu Edukacyjnego: http://www.edu.info.pl/strona.php?3446 [dostęp: 17 maja 2018]).
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się również slangiem. Pochodzenie tego terminu jest niejasne, ale najczęściej
przypisuje mu się skandynawskie korzenie38.
Aleksander Wilkoń klasyfikuje gwarę młodzieżową jako jeden z socjolektów,
a mianowicie jako socjolekt środowiska młodzieżowego: uczniowskiego i studenckiego, zwracając uwagę na kształtowanie się odrębnych wzorców komunikacji w tej odmianie środowiskowej:
Odmiany te kształtują się na zasadzie opozycji wobec szkolnego i oficjalnego języka, i wobec języka ludzi dorosłych, co wiąże się z negacją wzorców kulturowych, obyczajowych,
moralnych, obowiązujących w świecie ludzi dorosłych. Odmiany młodzieżowe są stosunkowo płynne i zróżnicowane (między innymi także terytorialnie). (…) Można tu mówić
o kształtowaniu własnych wzorców komunikacji językowej, które mogą się okazać bardziej trwałe (2000: 98).

Socjolekt środowiska młodzieżowego jest zatem potoczną antytezą języka ludzi dorosłych, która wymyka się sztywnym ramom wyznaczanym przez obowiązujący język oficjalny.
Ewa Baniecka opisuje zaś socjolekt młodzieżowy jako gwarę młodzieżową
będącą odmianą współczesnej polszczyzny. Badaczka stwierdza, że w ostatnich
latach nastąpiła pewnego rodzaju rewolucja językowa, umotywowana szerzeniem
się swoistej „mody na luz”, która przeniknęła z różnych sfer życia do sfery języka
potocznego młodych Polaków (Baniecka 2008: 162)39.Wszystko wskazuje na to,
że na gruncie językoznawstwa japońskiego analogiczne badania nie były prowadzone na szerszą skalę, gdyż zjawisko socjolektu młodzieżowego niemal w całości wypełnia obszar badawczych zainteresowań lingwistów japońskich, a gwary
uczniowskie wymieniane są najczęściej jako jego podkategorie.
Bugajski w swojej refleksji nad normatywnymi aspektami języka określa takie socjolekty jak socjolekt młodzieżowy terminem „dialekty socjalne”. Badacz
ten dokonuje przy tym podziału ogólnopolskiego stylu mówionego na retoryczny
oraz potoczny, a styl potoczny dzieli na biologiczny (zależny od wieku i płci),
rodzinny, zawodowy i socjalny. Do tego ostatniego zalicza żargon uczniowski
i młodzieżowy. Autor podkreśla znaczenie biologicznych, rodzinnych i socjalnych
38
Nazwa „slang”przyjęła się zarówno w polskiej refleksji nad mową młodzieżową, jak i w innych językach, między innymi w angielskim (teen slang lub teenage slang ‘slang nastolatków’),
rosyjskim (молодежный сленг ‘slang młodzieżowy’), ukraińskim (молодіжний сленг ‘slang młodzieżowy’), chorwackim (tinejdžerski sleng ‘slang nastolatkówʼ), czeskim (mládežnický slang ‘slang
młodzieżowy’) oraz wielu innych.
39
Trzeba dodać, że w polskim środowisku językoznawczym powstały też zbiory leksykograficzne poświęcone wybranym fragmentom języka młodzieżowego, jakimi są gwara uczniowska i gwara
studencka, rozumiane jako gwary środowiskowe używane w środowisku szkolnym i uczelnianym
i odznaczające się pewną specyfiką w nazewnictwie, nacechowaniu stylistycznym słownictwa i mechanizmach jego użycia.
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uwarunkowań mowy, jednocześnie zauważając, że wyznaczenie granic zmienności między nimi budzi wątpliwości i jest podyktowane bardziej intuicją niż
kryteriami językowymi (Bugajski 2006: 269).
Z perspektywy języka japońskiego można byłoby przyznać mu rację, gdyż
wyróżnienie żargonu uczniowskiego czy studenckiego w japońszczyźnie jako
osobnych dialektów socjalnych musiałoby być oparte na bardziej precyzyjnym
wydzieleniu sytuacji komunikacyjnych zachodzących w środowisku szkolnym i akademickim, podczas gdy poza tymi środowiskami użytkownicy tych dialektów musieliby posługiwać się żargonem młodzieżowym. Warto jednak zwrócić
uwagę na to, że tego rodzaju tematyczne bądź też czysto środowiskowe wyodrębnianie odmian językowych w japońszczyźnie występuje na przykład w odniesieniu
do zjawiska języka kampusowego. Mogłoby być ono traktowane jako odpowiednik gwary studenckiej, ale w japońszczyźnie za jego przejawy przyjmuje się przede
wszystkim potoczne skracanie oficjalnych nazw obiektów, instytucji, wielowyrazowych określeń, desygnatów związanych z uczelnią lub szkołą do postaci jednowyrazowej bądź też skrajnie uproszczonej z powodów zarówno komunikacyjnych,
jak i młodzieżowo-kulturowych (np. zenyuu ぜんゆう ‘wybitne osiągnięcia’, polski ekwiwalent ‘same szóstki’  będący kontrakcją wyrażenia subete no seiseki ga
yū de aru 全ての成績が優である ‘mieć same najwyższe oceny’, itchan いっち
ゃん  kolokwialna postać liczebnika ichiban 一番 ‘pierwszy; najlepszy’, kirikyō
キリキョー  skrócona postać nazwy przedmiotu kirisuto kyōgaku キリスト教
学 ‘katecheza; nauka o chrześcijaństwie; nauka o Chrystusie’).
W dalszych rozważaniach Bugajski zauważa, że obecnie częstym tematem refleksji nad językiem jest jego wewnętrzne zróżnicowanie, o czym świadczy wydzielenie takich odmian „języka” jak język młodzieży szkolnej, język (gwara) studentów i uczniów, język (gwara) więźniów, język zawodowy, język naukowy i tym
podobne. Jednakże słowo „język”, które pojawia się w podanych przykładach, nie
jest, w opinii autora, ostatecznie zdefiniowane i odnosi się raczej do „sposobów
komunikowania” niż do samodzielnego języka (Bugajski 2006: 415)40.
W dyskusji nad kwestiami terminologicznymi musimy przypomnieć o pewnym zróżnicowaniu terminologii japońskiej odnoszącej się do socjolektu młodzieżowego.W japońskojęzycznych publikacjach dotyczących przedmiotu niniejszej refleksji socjolekt młodzieżowy opisywany jest najczęściej za pomocą
wspomnianego terminu wakamono kotoba, ale w dyskursie zarówno naukowym,
jak i potocznym funkcjonują również inne określenia opisujące to zjawisko,
a mianowicie wakamonogo 若者語 dosł. ‘język młodzieży’ oraz wakamono yōgo

40
Bugajski w tej kwestii podziela opinię Karola Dejny, według którego mówiąc o odmianach
języka narodowego, powinno się wyodrębnić jedynie język ogólnonarodowy oraz języki regionalne.
Określanie odmian mowy warstw środowiskowych mianem języka jest, zdaniem autora, nieprawidłowe z tego względu, że z reguły nie tworzą one odrębnych systemów, a jedynie cechuje je bogactwo
zasobu słownikowego (Dejna 1980: 30–43).
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若者用語 ‘słownictwo młodzieżowe’. Należałoby podkreślić, że w japońszczyźnie wyraz yōgo 用語 towarzyszy nazwom różnych dziedzin nauki i występuje
wtedy w znaczeniu ‘termin; terminologia’ (np. igaku yōgo 医学用語 ‘terminologia medyczna’, kagaku yōgo 科学用語 ‘terminologia naukowa’ itp.); natomiast
w odniesieniu do odmiany młodzieżowej języka stosowany jest w znaczeniu
‘słownictwo; wyrażenia’.
Terminologia japońska obfituje w pojęcia odnoszące się do różnych aspektów
środowiskowych uwarunkowań odmian języka; są to między innymi takie pojęcia
jak: slang (surangu スラング), gwara (hōgen 方言), żargon (ingo 隠語), socjolekt/dialekt socjalny (shakai hōgen 社会方言), język kolokwialny (zokugo 俗語)
oraz język zbiorowości (shūdango 集団語). Terminy te nierzadko towarzyszą refleksji nad strategiami komunikacyjnymi oraz trendami językowymi spotykanymi
w środowisku młodzieżowym w Japonii i dla wielu badaczy stanowią one nadrzędne kategorie, do których można byłoby zaliczyć właśnie wakamono kotoba.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty, warto zastanowić się nad zasadnością roboczego założenia, że w perspektywie japońskojęzycznej mowa młodzieżowa
ugruntowała się nie tylko jako jedna z odmian środowiskowych języka, ale przede wszystkim jako odrębna odmiana języka japońskiego zasługująca na oddzielny termin, który wskazuje na autonomiczność przedmiotu badań. Przy tym jej
odmienność ma charakter szczególny, gdyż jest to odmienność zamierzona jako
postawa zbiorowości użytkowników, manifestowana na zasadzie konfrontacji lub
swoistej gry z ogólną odmianą języka. Występuje zatem w społecznej kontrze do
ogólnej japońszczyzny, polega jeżeli nie na odrzuceniu japońszczyzny dorosłych,
to przynajmniej na często stosowanych gestach jej przekształcania, a w zasadzie
jej „odkształcania”.
Bez wątpienia pozycja i znaczenie japońskiego socjolektu młodzieżowego
jako przedmiotu badań różnych dziedzin lingwistyki nie mogą być kwestionowane, gdyż odnajdują potwierdzenie w wielu obserwacjach badaczy tego zagadnienia. Rozpowszechnienie się japońskich określeń wakamono kotoba lub wakamonogo w odniesieniu do całokształtu mowy środowiska młodzieżowego w Japonii
może być motywowane kilkoma czynnikami.
1. Rozpowszechnienie się tych określeń wynika z samej natury nomenklatury
japońskiej, w której w nazewnictwie odnoszącym się do zjawisk będących
przedmiotami zainteresowania lingwistów, również w nazwach odmian języka,
przeważają następujące określenia: kotoba 言葉 ‘słownictwo; język’, gengo 言
語 ‘język’, yōgo 用語 ‘terminologia’, a także sufiks -go 語 ‘język; słowo’:
onna kotoba 女言葉 ‘język kobiet’ lub joseigo 女性語 ‘język żeński’;
otoko kotoba 男言葉 ‘język mężczyzn’ lub danseigo 男性語 ‘język męski’;
hanashikotoba 話し言葉 ‘język mówiony’ w opozycji do kakikotoba 書き言
葉 ‘język pisany’;
chihō gengo 地方言語 ‘język regionalny’;
netto yōgo ネット用語 ‘słownictwo internetowe’;
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ryūkōgo 流行語 ‘słowa modne; popularne słownictwo’;
shingo 新語 ‘nowe słowo; neologizm’ w opozycji do shigo 死語 ‘archaizm’.
2. Rozpowszechnienie się tych określeń wynika z polisemiczności leksemu kotoba, który może być rozumiany w ujęciu kolektywnym (kotoba jako ‘język; mowa’, również w odniesieniu do determinowanych przynależnością
do danej grupy, np. środowiskowej, szczególnych typów języków, np. onna
kotoba 女言葉 ‘mowa kobiet; feminolekt’), lub w ujęciu dystrybutywnym
(kotoba jako ‘słowo’, np. kotoba no imi 言葉の意味 ‘znaczenie słowa’).
W konsekwencji wakamono kotoba można tłumaczyć zarówno jako ‘język
(środowiskowy) młodzieży; mowa młodzieży; socjolekt młodzieżowy’, jak
i jako ‘słowo/słownictwo młodzieżowe’41. W drugim przypadku odnosi się do
konkretnych jednostek leksykalnych charakteryzujących mowę młodzieży,
a nie do całościowego ujęcia odrębnej odmiany środowiskowej.
3. Rozpowszechnienie się tych określeń może być motywowane pejoratywnymi
konotacjami leksemu surangu スラング ‘slang’, który jest zapożyczeniem
z języka angielskiego i ze względu na etymologię zasobu leksykalnego (występowanie jednostek wywodzących się z odmiany środowiska przestępczego
i więziennego), a także na zakres (obejmuje przekleństwa i wulgaryzmy) wydaje się mniej odpowiednim wariantem nazewniczym. Niemniej zauważamy
występowanie leksemu surangu w nazwie japońskiego żargonu internetowego netto surangu ネットスラング lub intānetto surangu インターネット
スラング, co może być determinowane ściśle językowo – występowaniem
dwóch form zapożyczonych.
Na tej podstawie wnioskujemy, że upowszechnienie się nazwy wakamono
kotoba jako określenia języka środowiskowego młodzieży, zarówno w tekstach
japońskich badaczy języka, jak i w powszechnym obiegu, jest spowodowane
przede wszystkim naturą i specyfiką japońskiej terminologii naukowej, a także
semantyką wyrażenia, które w określonych kontekstach służy do nazywania konkretnych odmian języka japońskiego, w tym przypadku odmiany młodzieżowej.

2. De inicja wakamono kotoba przyjęta w książce
W przekonaniu autorki niniejszej książki definiowanie zjawiska wakamono kotoba jako młodzieżowej odmiany japońszczyzny albo socjolektu rozumianego jako
język środowiska młodzieżowego jest jak najbardziej zasadne, ale nie wyczerpuje zakresu znaczeniowego tak obszernego pojęcia. Ze względu na to w ramach
definicji warto posłużyć się metodą wydzielenia konkretnych kategorii, które
41
Możliwość wyrażania formy zarówno liczby pojedynczej (‘słowo’), jak i mnogiej (‘słowa’)
jest motywowana faktem, iż choć w języku japońskim w pewnych przypadkach można wyrazić
liczność, kategoria liczby nie stanowi osobnej kategorii gramatycznej – najczęściej opiera się na
domyśle lub jest wyczytana z kontekstu wypowiedzi.
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stanowią zasadnicze komponenty japońskiego socjolektu młodzieżowego, odzwierciedlają aktualną sytuację językową w Japonii i wskazują na główne trendy
w zakresie mody i zainteresowań.
Yonekawa proponuje własną kategoryzację tego zjawiska, w której odzwierciedla mody językowe lat dziewięćdziesiątych: 1) kyanpasu kotoba キャンパス
言葉 ‘język kampusowy’ oraz gakuseigo 学生語 ‘język uczniowski’, 2) ofisu redī
kotoba オフィスレディー言葉 ‘język kobiet pracujących w biurze, tzw. office
lady’42, oraz 3) wakai dansei shakaijin kotoba 若い男性社会人言葉 ‘język młodych pracujących mężczyzn’43 (1996: 13). Warto zwrócić uwagę na to, że badacz
formułuje swoją definicję na podstawie opozycji język młodych kształcących się – język młodych pracujących, przy czym drugą kategorię dzieli
na socjolekt młodych pracujących kobiet oraz młodych pracujących mężczyzn.
W jego opinii gwary uczniowska i studencka stanowią podkategorie socjolektu młodzieżowego. Ich wewnętrzne zróżnicowanie determinowane jest przede
wszystkim charakterem afiliacji (szkoła lub uniwersytet). Natomiast płeć w języku uczniów i studentów nie jest wyróżniana jako istotny czynnik.
Jednakże z upływem lat definicja socjolektu młodzieżowego wymaga aktualizacji. Musi odpowiadać obecnym realiom, zmieniającym się pod wpływem
rozwoju technologii, czego rezultatem jest przeniesienie się na nową wirtualną
płaszczyznę komunikacji.
Dotychczasowe badania nad socjolektem młodzieżowym w Japonii przeprowadzone na podstawie lektur tekstów naukowych i publicystycznych, analizy
tekstów zamieszczanych na stronach i portalach społecznościowych, a także wiedzy przedstawicieli młodego pokolenia, którą podzielili się oni w ankietach i wywiadach, pozwala nam wyróżnić jego następujące odmiany:
1. Odmiany szkolne: język uczniów szkół gimnazjalnych, średnich, język kampusowy;
2. Odmiany medialne: slang internetowy, język użytkowników telefonów komórkowych (w tym język powieści przenośnych)44;

42
Ofisu redī オフィスレディ ‘pani pracująca w biurze’ – określenie młodej kobiety, która zdobyła zatrudnienie w biurze firmy japońskiej, najczęściej w roli sekretarki lub osoby odpowiedzialnej
za inne prace biurowe. Za ofisu redī uznaje się przede wszystkim kobiety w wieku powyżej dwudziestego i poniżej czterdziestego roku życia, które są niezamężne i nadal mieszkają ze swoimi rodzicami. Na tej podstawie nie należy utożsamiać ich z bardziej ogólną kategorią josei jimuin 女性事務員,
która odnosi się do wszystkich kobiet odpowiedzialnych za prace biurowe. Najczęściej określane są
za pomocą skrótowca OL (czyt. ōeru).
43
Shakaijin 社会人 ‘dorosła i zatrudniona osoba’, dosł. ‘człowiek społeczeństwa’ – określenie
osoby, która zakończyła proces kształcenia lub nigdy go nie rozpoczęła i samodzielnie zdobywa
fundusze na swoje utrzymanie.
44
Kategoria odmian medialnych obejmuje slang internetowy (netto surangu ネットスラング),
czyli słownictwo stosowane w komunikacji internetowej: na czatach internetowych, blogach i forach
dyskusyjnych, w wiadomościach wysyłanych za pomocą poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych, a także język powieści przenośnych pisanych na telefonach komórkowych (keitai shōsetsu).
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3. Odmiany subkulturowe: język kogyaru コギャル45, język hosuto ホスト46,
język otaku オタク;
4. Odmiany środowiskowe zawodowe: honoryfikatywność usługowa.
Warto podkreślić, że granice wyznaczające poszczególne kategorie nie mają
charakteru stałego, a płynny i tymczasowy, i w związku z tym trudno zaklasyfikować określoną jednostkę językową wyłącznie do jednej z zaproponowanych odmian socjolektów. Wynika to ze specyfiki obecnych czasów, które charakteryzują
łatwy dostęp do środków masowego przekazu i wynikająca z niego „chłonność”
językową społeczeństwa, będącą wspólną cechą wszystkich użytkowników internetu, telefonów, telewizji oraz prasy, którzy w mniejszym lub większym stopniu
absorbują zasłyszane formy językowe i nową leksykę.

3. Jeden socjolekt czy różne socjolekty?
Analiza treści definicji słownikowych poparta informacjami zaczerpniętymi
z tekstów naukowych poświęconych tematyce odmian japońskiej mowy potocznej pozwala stwierdzić, że zjawisko wakamono kotoba wykazuje wspólne cechy
z następującymi kategoriami socjolektów: 1) zokugo 俗語 ‘językiem kolokwialnym’, 2) surangu スラング ‘slangiem’, 3) ingo 隠語 ‘językiem tajnym; żargonem’, 4) shūdango 集団語 ‘językiem zbiorowości’, 5) ryūkōgo 流行語 ‘modnym
słownictwem’.
Poniższy opis odnosi się do definicji wyróżnionych kategorii mowy potocznej, które uznaje się za powiązane z rozważanym tutaj zjawiskiem na płaszczyźnie pragmatycznej (wynikającej z zakresu i kontekstu użycia) oraz konotacyjnej.
Przedstawione definicje pochodzą z japońskich słowników, opracowań encyklopedycznych, a także prac japońskich lingwistów poświęconych odmianom japońszczyzny potocznej.
I. Zokugo ‘język kolokwialny’
1. Iwanami kokugo jiten [Słownik języka japońskiego wydawnictwa Iwanami]:
45
Termin kogyaru コギャル ‘młode gyaru’ powstał w wyniku połączenia kontrakcji leksemu
kōkō 高校 ‘liceum’ oraz wyrazu gyaru ギャル ‘gals’ (według innej interpretacji powstał z połączenia
leksemu ko 子 ‘dziecko’ z wyrazem gyaru) – nazwa subkultury dziewczyn, które manifestują swoją
odrębność za pomocą krzykliwych strojów i fryzur, mocnego makijażu, różnych przykuwających
uwagę gadżetów, a także mocno zindywidualizowanego języka. Zjawisko kogyaru, mody młodzieżowej, której wyznacznikami są: mundurek szkolny w wersji z bardzo krótką spódniczką, wysokie
skarpety i buty na platformach, powstało z fascynacji młodych Japonek subkulturą gyaru.
46
Hosuto ホスト (z ang. host) odnosi się do młodych mężczyzn pracujących w klubach nocnych określanych mianem hosuto kurabu ホストクラブ (ang. host club) lub kyabakura キャバクラ
(połączenie skrótowych form wyrazów kyabarē ‘kabaret’ oraz kurabu ‘klub’) w charakterze panów
do towarzystwa dla zamożniejszych kobiet. Oficjalnie uznaje się, że japońscy hosuto nie świadczą
usług seksualnych, a jedynie zabawiają klientki rozmową i pochlebstwami, serwują przekąski i napoje alkoholowe, a także umilają im czas wspólnym śpiewaniem karaoke.
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„Język, który w stosunku do wyrażeń standardowych uważany jest za
wulgarny, a w stosunku do języka eleganckiego za powszechnie używany w społeczeństwie”.
2. Kōjien [Słownik języka japońskiego „Wielki ogród słów”]:
„1. Język mówiony używany w codziennych sytuacjach przez społeczeństwo. Język kolokwialny. Termin o przeciwnym znaczeniu do języka pisanego i języka honoryfikatywnego.
2. Wulgarne słownictwo, którego nie wypada używać w sytuacjach oficjalnych. «Przerąbane», «zwianie (np. z więzienia)» itp. Slang”.
II. Surangu スラング ‘slang’
1. W Ingo no sekai. Shūdango e no izanai [Świat języków tajnych. Wprowadzenie do języków zbiorowości] Tomosuke Watanabe klasyfikuje
surangu do języków nietajnych (hiingo 非隠語) będących jedną z podkategorii języków zbiorowości (shūdango 集団語) (1981:12).
2. Iwanami kokugo jiten [Słownik języka japońskiego wydawnictwa Iwanami]:
„Słownictwo używane przez pewne warstwy lub społeczności; wulgaryzmy; kolokwializmy”.
3. Sanseidō kokugo jiten [Słownik języka japońskiego wydawnictwa
Sanseidō]:
„Język kolokwialny. Język wulgarny”.
4. Nikoniko daihyakka [Encyklopedia uśmiechu]:
„W ostatnich latach użycie angielskiego leksemu slang i japońskiego
surangu nieco się różni, ale oba używane są w tym samym, podstawowym znaczeniu jako «słownictwo rozumiane jedynie w określonym
sąsiedztwie». Jednakże pewna część tego rozumianego jedynie w określonym sąsiedztwie słownictwa może być klasyfikowana i stosowana
jako «słownictwo specjalistyczne». Różnice między slangiem a słownictwem specjalistycznym da się z łatwością ustalić na podstawie tego,
czy można ich używać w miejscu publicznym bądź też w oficjalnych
komunikatach, czy też nie. W tym sensie surangu przypomina «język
tajny», «kolokwializmy» oraz «język wulgarny». (…) W japońskim
internecie powstaje wiele słów zaliczanych do slangu i określa się je
«slangiem internetowym», do którego najczęściej odnosimy się za pomocą skrótu netto surangu. Synonimem slangu jest «żargon» (jāgon)”.
III. Ingo 隠語 ‘język tajny; żargon’
1. Iwanami kokugo jiten [Słownik języka japońskiego wydawnictwa Iwanami]:
„Język stworzony w taki sposób, aby mógł być rozumiany jedynie
przez członków powiązanych ze sobą w określonej grupie”.
2. Nikoniko daihyakka [Encyklopedia uśmiechu]:
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„Ingo odnosi się do słów, które są rozumiane jedynie na określonych
podłożach i posiadają całkowicie odmienne znaczenie od tego, które
funkcjonuje w oficjalnym obiegu”.
IV. Shūdango 集団語 ‘język zbiorowości’
1. Takeshi Shibata Shakai gengogaku no kadai [Zagadnienia socjolingwistyczne] (1978):
„1. Język zbiorowości jest zdecydowanie sztucznym wytworem człowieka.
2. Język zbiorowości silnie zacieśnia więź między jej członkami.
3. Wyróżniamy następujące własności języka zbiorowości:
− odmienność struktury słowa,
− identyczność struktury, ale odmienność znaczenia.
4. Ze względu na cel wyróżnia się następujące trzy odmiany języka
zbiorowości:
− język tajny,
− profesjolekt lub język specjalistyczny,
− slang”.
2. Akihiko Yonekawa w Shūdango no kenkyū [Badania nad językiem zbiorowości] (2009: 18–23) wyróżnia pięć rodzajów języków zbiorowości:
• hanshakaiteki shūdan no go 反社会的集団の語 ‘języki zbiorowości anstyspołecznych’, np. język złodziei, język młodocianych przestępców, język zorganizowanych grup przestępczych, język oszustów finansowych;
• shokugyōteki shūdan no go 職業的集団の語 ‘języki zbiorowości
zawodowych’, np. język policjantów, język urzędników, język bankierów, język lekarski;
• hikōsoku shūdan no go 被拘束集団の語 ‘języki zbiorowości o ograniczonej wolności’, np. język więźniów, język jeńców wojennych,
język żołnierzy;
• gakusei shūdan no go 学生集団の語 ‘języki zbiorowości szkolnych’, np. język uczniów (zróżnicowany pod względem płci, wieku,
miejsca kształcenia się etc.);
• shumi goraku shūdan no go 趣味娯楽集団の語 ‘języki zbiorowości
powiązanych wspólnymi zainteresowaniami i rozrywką’, np. język
otaku (otakugo オタク語), czyli język miłośników mangi (manga
otaku 漫画オタク), japońskich animacji (anime otaku アニメオタ
ク), kolei (tetsudō otaku 鉄道オタク).
V. Ryūkōgo 流行語 ‘modne słownictwo’
1. Tetsuo Koyano Ryūkōgo to Nihongo kyōiku [Modne słowa a nauczanie
języka japońskiego] (2003):
„Słowa modne to leksemy, które w określonym czasie funkcjonują
w takich sferach życia jak między innymi polityka, ekonomia, społe-
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czeństwo, kultura, sztuka. To słownictwo używane na szerokim obszarze przez wielu ludzi, ale tylko w ograniczonym czasie. Tego rodzaju
słowa wyrażają tymczasowe uwarunkowania społeczne”.
2. Kōjien [Słownik języka japońskiego „Wielki ogród słów”]:
„Słownictwo, które w pewnym okresie zyskało popularność i jest aktywnie stosowane przez wiele osób”.
W wyżej zamieszczonym krótkim opisie odmian środowiskowych języka potocznego na podstawie definicji pochodzących z wybranych opracowań naukowych, leksykograficznych i encyklopedycznych nie odnajdujemy bezpośredniego
nawiązania do socjolektu młodzieżowego (z wyjątkiem zaproponowanych przez
Yonekawę pięciu odmian shūdango ‘języka zbiorowości’, do których badacz zalicza również język grup szkolnych). Wobec tego pojęcie wakamono kotoba nie
jest opisywane jako subkategoria slangu, języka tajnego, języka kolokwialnego
lub modnego słownictwa. Jednakże charakterystyka kategorii odmian mowy
uwzględniona w powyższych definicjach w pewnym stopniu odpowiada cechom
właściwym socjolektowi młodzieżowemu. Można wyróżnić następujące aspekty
odpowiedniości:
– z językiem kolokwialnym (zokugo): zakres słownictwa; występowanie struktur, które wykraczają poza normę i reguły obowiązujące w języku standardowym; innowacje dokonywane głównie na płaszczyźnie leksykalnej, rzadziej
fonetycznej lub gramatycznej;
– ze slangiem (surangu): elitarność wynikająca z wąskiego kręgu odbiorców, czyli osób zdolnych do zrozumienia treści przekazu; określony zakres
i płaszczyzna występowania wyrażeń;
– z językiem tajnym (ingo): tajność wynikająca z odmienności a) formy, b) znaczenia, c) formy i znaczenia jednostki językowej; w warstwie pragmatycznej –
funkcjonowanie tych samych jednostek, co w języku oficjalnym, ale w innych
kontekstach użycia;
– z językami zbiorowości (shūdango): zbliżony proces tworzenia nowych jednostek, który opiera się na zasadach intencjonalności i sztuczności; kolektywizm i solidaryzm, które powodują zacieśnianie więzi między członkami grupy użytkowników posługujących się tą samą leksyką; tendencja do używania
form o charakterze polisemicznym;
– z modnym słownictwem (ryūkōgo): użycie jednostek leksykonu młodzieżowego ograniczone czasowo i przestrzennie; internet jako główny przekaźnik
leksyki; zasób środków, które pośrednio lub bezpośrednio wyrażają aktualne
nurty kulturowe, mody, systemy wartości, popularne dziedziny rozrywki.
Wyróżnione cechy wspólne łączące wymienione kategorie mowy potocznej
z wakamono kotoba pozwalają zaklasyfikować to zjawisko do odmian środowiskowych języka japońskiego. Niemniej uwzględnienie wielu różnorodnych wniosków sformułowanych w pracach japońskich językoznawców, kulturoznawców
i socjologów dotyczących głównie lub częściowo socjolektu młodzieżowego
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dowodzi tego, że pomimo wyraźnych paralelizmów metodologicznych i tematycznych zjawisko to zazwyczaj funkcjonuje w debacie naukowej jako osobna
kategoria badawcza, chociaż rozpatrywana jest przez reprezentantów różnych
wymienianych tu dyscyplin.

4. Odmiany socjolektalne, slangi, języki subkultur
oraz ich językowy i społeczny wymiar
4.1. Uniwersalne cechy zjawiska
Omówione w poprzednim rozdziale cechy mowy młodzieżowej, ze względu na
które można klasyfikować ją jako jedną z odmian środowiskowych, popularnie
zwanych socjolektami, to jest: wykraczanie poza normę językową, zmienność,
elitarność, tajność, kolektywność, tymczasowość oraz związek z podłożem społeczno-kulturowym, można uznać za cechy uniwersalne, gdyż są wspólne dla
analogicznych odmian środowiskowych wyróżnianych w obrębie innych języków świata.
Szczególną cechą młodzieżowej odmiany japońszczyzny, która również powinna zostać uznana za cechę powszechną, a nie wyłącznie japońską, jest jej
znaczna ekspresywność, która polega na często wprowadzanym do wypowiedzi
nacechowaniu emocjonalnym służącym do zwiększenia sugestywności komunikatu. Zarówno w języku japońskim, jak i w językach słowiańskich, takich jak polski i rosyjski, można zauważyć widoczną zależność stopnia nasilenia ekspresji od
wieku nadawcy komunikatu. Tak więc im młodszy jest użytkownik języka, tym
silniejsza staje się ekspresywność wypowiedzi. Wynika to z jednej strony z silnie
odczuwanej potrzeby nadążania za modą językową, a z drugiej – z manifestowanych przez młodszych użytkowników języka postaw komunikacyjnych. Dla nich
posługiwanie się na przykład przysłówkami emfatycznymi, takimi jak maji de
マジで, honma ほんま, honma ni ほんまに ‘naprawdę’, czy quasi-prefiksami
emfatycznymi, takimi jak chō チョー (chō kawaii チョーかわいい ‘megarozkoszne’, chō omoroi チョーおもろい ‘megaciekawe’, chō umai チョーうまい
‘megadobre’, chō kebai チョーけばい ‘megarzucający się w oczy’, chō yabai
チョーやばい ‘ale wtopa’, np. o jakieś przewidywanej groźnej sytuacji), stanowi formę chwilowego zaistnienia w grupie i zwrócenia na siebie uwagi innych
rówieśników. Nie oznacza to przy tym, że wypowiedzi osób dorosłych miałyby być pozbawione ładunku ekspresyjnego, ale bez wątpienia użytkownicy języka wraz z wiekiem, dojrzewaniem zaczynają zwracać mniejszą uwagę na ten
aspekt komunikacji społecznej. Skrajną postacią ekspresywności młodzieżowej
jest niepohamowana wulgaryzacja języka, wyrażająca się często nadużyciem nieeleganckich form deprecjonujących przedmiot odniesienia i uchybiających jego
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godności. Dla dorosłych obserwatorów takie zachowania są z reguły przejawem
zubożenia językowego.
Jeszcze inną cechą uniwersalną języka środowiskowego młodzieży jest jego
zamierzona nieformalność, będąca swoistą formą wyrażania lekceważącego stosunku przedstawicieli młodego pokolenia do, w ich odczuciu, sformalizowanego
i często wręcz biurokratycznego języka standardowego, który jawi im się jako
skostniały, pusty i nieciekawy. Tego rodzaju wrażenie biurokratyczności, formalności i sztuczności języka płynie z dostrzeganej przez młode pokolenie staranności komunikacyjnej dojrzałych użytkowników języka, powtarzających oficjalne
klisze językowe, używających pełnych nazw i określeń, wystrzegających się jakichkolwiek elips, opuszczeń czy pominięć. Sformalizowane strategie komunikacyjne charakteryzujące mowę osób dorosłych wynikają między innymi z obawy
przed wywołaniem wrażenia komunikacyjnego lekceważenia partnera. Takiej
dojrzałości komunikacyjnej często brakuje przedstawicielom młodszych pokoleń.
Młodzi ludzie postrzegają pełne formy językowe jako nużące i przesadne i starają się zastępować je skrótami, elipsami, a tworzone przez nich struktury przekształcają się w różnego rodzaju neologizmy skrótowe. Wrażenie lekceważącej postawy
pojawia się w ten sposób niejako automatycznie. Zawsze gdy użyta zostaje taka
skrótowa nazwa, stwarza to wrażenie, jakby jej desygnat został symbolicznie strącony z piedestału, pozbawiony rangi i w brutalny sposób oswojony z rzeczywistością
młodzieżową. Nieformalność takich wyrażeń w oczywisty sposób wyraża postawę
komunikacyjną manifestującą brak należytej grzeczności, dystansu komunikacyjnego, co podważa rangę wszystkich desygnatów instytucjonalnych i osobowych.
Z tą właściwością socjolektu młodzieżowego kojarzona jest niedbałość językowa, która w pewnym sensie znajduje się w opozycji do zjawiska honoryfikatywności. Ta ostatnia, ze względu na swój ikoniczny charakter47, przejawiający
się w ogólnej zasadzie „więcej formy to więcej treści”, preferuje dłuższe wypowiedzi zgodnie z niepisaną zasadą „im dłuższa forma, tym większy stopień
uprzejmości”48. Niedbałość językowa przejawia się na wiele różnych sposobów,
Według typologii Ch.S. Peirce’a, który wprowadził podział znaków na i n d e k sy, i k o n y
i symbole, ikona to znak, który odnosi do przedmiotu na zasadzie analogii lub podobieństwa między formą przedmiotu a jego znaczeniem, przy czym podobieństwo to nie jest naturalne, a schematyczne i uproszczone. Na podstawie typologii Peirce’a Tabakowska stworzyła definicję zjawiska
ikoniczności: „bezpośrednie podobieństwo między strukturą pojęciową i formą wyrażenia językowego” (1995: 78). W dyskursie japońskojęzycznym ikoniczność występuje najczęściej pod nazwami
ikonsei イコン性 lub ruizōsei 類像性.
48
Por. następujące formy imperatywno-sugestywne, w których bardziej złożone struktury wyrażają większy stopień uprzejmości językowej:
a) w języku polskim: 1. uważaj < 2. proszę uważać < 3. uprzejmie proszę o uwagę;
b) w języku angielskim: 1. get up ‘wstań’ < 2. get up, please ‘proszę wstać’ < 3. Could you get up,
please? ‘czy mógłbyś wstać?’;
c) w języku japońskim: 1. miro yo ‘patrz!’ < 2. miro ‘patrz’ < 3. mite miro yo ‘no weź spójrz!’ <
4. mite miro ‘no weź spójrz’ < 5. mina yo ‘no popatrz!’ < 6. mina ‘no popatrz’ < 7. minasai yo
47
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ale niewątpliwie jednym z nich jest odwrócenie zasady ikoniczności (a zatem
„mniej formy to mniej treści”), które znajduje odzwierciedlenie w skłonności
młodego pokolenia do stosowania poufałych form skrótowych w miejsce niepoufałych form adresatywnych.
Jeszcze inną cechą wspólną języków środowiskowych młodzieży jest kreatywność językowa, ściśle związana z wcześniej omówionymi właściwościami.
Kreatywna i pełna inicjatyw współczesna młodzież, nieobawiająca się zmian
i nowości, z jednej strony wprowadza do języka potocznego liczne neologizmy
(np. shondoi しょんどい  kontrakcja od shōjiki shindoi 正直しんどい ‘naprawdę wykończony; szczerze padam na twarz ze zmęczenia’), a z drugiej sięga
po formy archaiczne (m.in. przysłówek ito いと ‘bardzo’, który funkcjonował
w epoce Heian datowanej na lata 794–1185 sporadycznie pojawia się w wypowiedziach współczesnych nastolatków, np. ito kawaii いとかわいい ‘bardzo rozkoszny’), które choć powszechnie uznaje się za przestarzałe i zbyt pompatyczne,
dla młodego człowieka mogą być środkiem służącym do manifestacji indywidualności albo przynależności do określonej społeczności, chociażby internetowej.
Kreatywność pozostaje w ścisłej relacji z właściwością języka, która często bywa
pomijana w rozważaniach nad jego funkcjonalnością, a mianowicie z funkcją
zabawową (goraku kinō 娯楽機能 ‘funkcja zabawowa; funkcja rozrywkowa’).
Polega ona na intencjonalnym wprowadzaniu komponentu zabawy lub komizmu
do wypowiedzi. Yonekawa przedstawia ją jako jedną z podstawowych funkcji
socjolektu młodzieżowego (1996: 17–27).
Ostatnią właściwością socjolektu młodzieżowego, na którą warto zwrócić
uwagę, jest jego ekspansywność, wynikająca z szerokiego zakresu funkcjonowania jednostek zaliczanych do odmiany młodzieżowej. Ale ta ekspansywność może
też przyczyniać się do ułatwionej deszyfracji znaczeń i mechanizmów kontroli, co
sprawia, że sam język rozpowszechnia się poza granicę pokoleniową, nawet jeżeli
granica ta czasami bywa sztucznie przesuwana. Pewne kręgi „ponadmłodzieżowe” obdarzane są przywilejem dłuższej młodości, na przykład artyści, zwłaszcza
muzycy popularni, noszący się młodzieżowo i obracający się w środowiskach
młodzieżowych, ponieważ młodzież jest ich główną klientelą, w związku z czym
‘popatrz!’ < 8. minasai ‘popatrz’ < 9. mite yo ‘spójrz!’ < 10. mite ‘spójrz’ < 11. mite kure yo ‘zrób to
dla mnie i spójrz!’ < 12. mite kure ‘zrób to dla mnie i spójrz’ < 13. mite chōdai ‘popatrz, proszę’ <
14. minai? ‘nie spojrzysz?’ < 15. mite mina ‘no spróbuj spojrzeć’ < 16. mite minai? ‘spróbowałbyś
spojrzeć?’ < 17. mite kurenai? ‘nie mógłbyś spojrzeć?’ < 18. mite goran ‘spróbuj spojrzeć’ <
19. mite kudasai ‘proszę spojrzeć’ < 20. mite kuremasu ka? ‘czy mógłbyś spojrzeć’ < 21. mite
kuremasen ka? ‘czy nie mógłbyś spojrzeć?’ < 22. mite moraemasu ka? ‘czy mógłbyś spojrzeć?’ <
23. mite moraemasen ka? ‘czy nie mógłbyś spojrzeć?’ < 24. mite kudasaimasu ka? ‘czy mógłby
Pan łaskawie spojrzeć?’ < 25. mite kudasaimasen ka? ‘czy nie mógłby Pan łaskawie spojrzeć? <
26. mite itadakemasu ka? ‘czy mógłby Pan łaskawie spojrzeć?’ < 27. mite itadakemasen ka? ‘czy
nie mógłby Pan łaskawie spojrzeć?’ < 28. mite itadakenai deshō ka? ‘czy nie byłby Pan łaskaw
spojrzeć?’ < 29. goran ni natte kudasai ‘proszę raczyć spojrzeć’ < 30. goran ni natte kudasaimasen
ka? ‘czy nie raczyłby Pan spojrzeć?’.
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starają się oni w tych środowiskach funkcjonować jak najdłużej. Tego rodzaju
profesjonalna muzyczna „młodopokoleniowość” może rozciągać się nie tylko
na trzydziesto- i czterdziestolatków, ale w skrajnych i nielicznych przypadkach
nawet na starsze osoby. Nie dotyczy to jednak żadnych innych kategorii zawodowych, gdyż nawet popularni sportowcy czy przedstawiciele subkultur szybko
wychodzą z mody i z dotychczasowego kręgu nieuchronnie awansują wiekowo
do własnego pokolenia. Należy też pamiętać, że poza wspomnianymi wcześniej
jednostkowymi i wyjątkowymi przypadkami w Japonii różnice wiekowe rozumiane są często w sposób bewzględny, a zatem nie da się tutaj po prostu czuć się
młodo i być akceptowanym przez wkraczające na scenę młodsze pokolenia. Nawet w parze bliźniaków ten, który urodzi się wcześniej, będzie nazywany onīsan
お兄さん ‘starszym bratem’ przez tego, który urodzi się później, a sam będzie
mógł swojemu młodszemu o pół godziny bratu mówić jednostronnie po imieniu.

4.2. Swoiste cechy zjawiska
Cechy wyróżniające japoński socjolekt młodzieżowy spośród innych języków
młodzieżowych świata wynikają z jednej strony z natury języka japońskiego,
odzwierciedlającej swoistość zachowań językowych młodych Japończyków,
a z drugiej ze specyfiki japońskiej kultury młodzieżowej, którą charakteryzują
takie postawy jak unikanie wyrazistości i jednoznaczności, zawieszanie lub osłabianie pewności sądu, skłonność do prowokowania, a także manifestacja określonych postaw komunikacyjnych jako przejaw mody kulturowej i kontrkulturowej,
sprzeciw wobec presji otoczenia oraz niechęć do obcości rozumianej w tym przypadku jako sfera zewnętrzna dla zamkniętego kręgu młodzieżowego. Reprezentanci tejże sfery zewnętrznej – przede wszystkim osoby dorosłe, zwłaszcza osoby
w podeszłym wieku – otwarcie wyrażają swój negatywny stosunek do zachowań
młodzieży, a za pomocą swoich postaw komunikacyjnych oba pokolenia przyczyniają się do pogłębiania konfliktu generacyjnego.
Jednym z tych aspektów, który wzbudza zainteresowanie wśród osób uczących się języka japońskiego, jest stosunkowo nieznaczny zasób wulgaryzmów
w japońszczyźnie, w tym także, co należy szczególnie podkreślić, w jego odmianie młodzieżowej49. W japońskiej mowie potocznej istnieje niewiele
49
Ewa Baniecka, opisując polski socjolekt młodzieżowy, podkreśla jego ekspresywność, bazującą
przede wszystkim na wyrażonym licznymi wulgaryzmami „przeładowaniu negatywnymi emocjami”
(2008: 158). Wulgaryzacja w słowiańskich językach młodzieżowych, między innymi w języku polskim
lub rosyjskim, objawia się najczęściej poprzez derywację, dodanie do podstawy słowotwórczej istniejącego już wulgaryzmu jednego lub więcej afiksu. Można zaobserwować występowanie następujących
form derywacyjnych w języku polskim: zajebioza jako rzeczownik powstały od przymiotnika zajebisty,
służący do opisu stanu pozytywnego wrażenia wywartego na mówiącym, chujnia jako derywat rzeczownika chuj, będący nieeleganckim środkiem oceny niekorzystnej sytuacji itp.
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wulgaryzmów, co nie oznacza, że Japończycy nie przeklinają w ogóle. Należy jednak zaznaczyć, iż w porównaiu z językami słowiańskimi zasób wyrazów o charakterze ordynarnym lub nieprzyzwoitym jest skromny. Ponadto ze słów uznawanych
za nieprzyzwoite lub niekulturalne większość nie funkcjonuje w szerokim zakresie jako środek ekspresji towarzyszącej codziennej komunikacji (dotyczy to zarówno form obraźliwego nazywania drugiej lub trzeciej osoby temē てめえ ‘ty
(skurczybyku)’; kono yarō この野郎 ‘ten łajdak’, jak i zwrotów wyrażających
gniew lub rozczarowanie chikushō 畜生 ‘do diabła; do licha’), co najwyżej bywa
upowszechniana jako środek stylizacji językowej bohaterów serialów, animacji
bądź komiksów manga, w tym przede wszystkim postaci charakteryzujących się
ognistym temperamentem, należących do jakiejś grupy przestępczej bądź też subkultury młodzieżowej50. Na płaszczyźnie językoznawstwa i medioznawstwa japońskiego rozmaite formy języka stylizowanego określa się wspólnym terminem
yakuwarigo 役割語 ‘język postaci’, który został wprowadzony przez głównego
badacza tej problematyki, Satoshiego Kinsuiego (2003).
Spośród japońskich form pełniących funkcję obelg bądź też służących do
wyrażania gniewu lub irytacji, które obserwujemy w codziennych zachowaniach
komunikacyjnych przedstawicieli młodego pokolenia, należy wyróżnić cztery
najbardziej charakterystyczne przykłady:
1. rzeczownik kusoくそ, który jest odpowiednikiem angielskiego shit ‘gówno’
i podobnie jak jego angielski ekwiwalent może być tłumaczony jako ‘do cholery!’, ‘ożeż!’, ‘o ty!’, ‘a niech to szlag!’, ‘a niech to’;
2. czasownik mukatsuku むかつく‘denerwować się; irytować się; wkurzać się’,
‘(ktoś jest) denerwujący; wkurzający; grający na nerwach’, którego źródłosłowu należy doszukiwać się wśród regionalizmów, a dokładnie w regionalnej odmianie japońszczyzny z prefektury Osaka;
3. dwa przymiotniki: yabai やばい ‘okropny; straszny; kłopotliwy’ oraz uzai う
ざぃ ‘wstrętny; kłopotliwy; denerwujący’ wraz z ich derywatami: yabe やべ
っ, yabē やべぇ, uze うぜっ, uzē うぜぇ.
Jednakże spośród wyróżnionych form uznawanych za wulgarne jedynie rzeczownik kuso, potoczne i ordynarne określenie odchodów, jest jednoznacznie
uznawany za wulgaryzm. Pozostałe przykłady to formy kolokwialne, które ze
względu na spory ładunek ekspresji uznawane są za nieodpowiednie i nieeleganckie, toteż ich użycie jest ograniczone zarówno sytuacyjnie (sytuacje nieoficjalne,
niepubliczne), jak i przez wiek nadawcy(środowisko młodzieżowe).

50
W nawiązaniu do tego aspektu języka, mając na uwadze dobro zagranicznych miłośników
japońskich animacji i komiksów, należy przestrzegać przed bezmyślnym posługiwaniem się wulgaryzmami w komunikacji z Japończykami oraz zachęcić do skonsultowania z nauczycielami języka
japońskiego lub rodzimymi użytkownikami japońszczyzny, czy zasłyszana lub wyczytana forma rzeczywiście funkcjonuje we współczesnej mowie japońskiej czy też stanowi wyłącznie wyraz stylizacji
językowej.
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Drugą cechą swoistą japońskiego socjolektu młodzieżowego jest często stosowana eufemizacja, której środkiem jest intencjonalne ugrzecznianie wypowiedzi.
Ugrzecznienie następuje na płaszczyźnie samej leksyki, ale także poprzez użycie
bardziej złożonych struktur, których funkcja polega na demonstrowaniu postawy uniżoności w stosunku do rozmówcy, chociaż nie zalicza się ich do systemu
języka modestywnego (kenjōgo 謙譲語51). W dyskusji prowadzonej przez językoznawców i socjologów na temat zachowań komunikacyjnych młodzieży japońskiej najczęściej wyróżnia się trzy strategie grzecznościowe, których zasadność
będzie przedmiotem rozważań w części empirycznej niniejszej pracy.
1. Tendencja do częstego stosowania form niejasanych (aimai na kotoba 曖昧
な言葉), między innymi w celu uniknięcia bezpośredniej konfrontacji z rozmówcą wyrażającym odmienną opinię lub urażenia jego uczuć. Na przykład
bimyō 微妙 jest przymiotnikiem niepredykatywnym, który zgodnie z oryginalnym znaczeniem tłumaczymy jako ‘subtelny; delikatny; wrażliwy’, ale
w mowie młodzieżowej stanowi środek służący do wyrażania niechęci, braku
zainteresowania, często zdegustowania, pojawia się w miejsce wyrażenia komunikującego bezpośrednią negację lub odmowę. Zarówno osoba wypowiadająca się, jak i odbiorca komunikatu posiadają wspólną wiedzę, iż użycie
tej formy służy do wyrażania negacji. Niemniej jest ona mniej bezpośrednia
i ofensywna niż formy typu kirai 嫌い ‘nie znoszę’, iranai 要らない ‘nie
potrzebuję’, hoshiku nai ほしくない ‘nie chcę’, shitaku nai したくない
‘nie chcę zrobić’, ki ga nai 気がない ‘nie mam ochoty’, kyōmi ga nai 興味が
ない ‘nie interesuje mnie’ etc.
2. Stosowanie pytań rozłącznych (fuka gimonbun 付加疑問文) w wypowiedziach pierwszoosobowych odnoszących się do profilu rozmówcy. Na przykład ja nai desu ka? じゃないですか ‘czyż nie?’: Watashi tte animezuki ja
nai desu ka? 私ってアニメ好きじゃないですか ‘Jestem fanem anime,
czyż nie?’. Tutaj mówiący zakłada, iż w przypadku orzekania o sobie forma pytająca angażuje słuchającego w wypowiedź i podkreśla jego obecność
w akcie komunikacyjnym, dzięki czemu wyraża większą uprzejmość niż forma twierdząca.
3. Użycie struktury no hō ga の方が, której pierwotną funkcją jest wskazywanie kierunku lub sugerowanie lepszego wyboru z dwóch możliwości, zamiast partykuły tematu wa lub partykuły rematu ga w grzecznych i formalnych zwrotach do klientów, np. Ringo jūsu no hō ga ikaga desu ka? りん
ごジュースのほうがいかがですか？ ‘A może zdecyduje się Pan/Pani na
sok jabłkowy?’. W języku japońskim formy służące do wskazywania kierunku stosuje się również w funkcji grzecznościowej, gdyż niebezpośrednio
51
Kenjōgo 謙譲語 ‘język modestywny’ wraz z sonkeigo 尊敬語 ‘językiem aprecjatywnym’
oraz teineigo 丁寧語 ‘językiem adresatywnym’ tworzą trzy główne kategorie japońskiej
honoryfikatywności keigo 敬語 (Takamizawa et al. 2004: 175–176).

90

Wakamono kotoba: socjolekt, atrybut pokolenia czy fenomen kulturowy?

wskazują na podmiot lub przedmiot wypowiedzi. Na przykład kochira こ
ちら ‘tu; moja strona’ – sochira そちら ‘tam; twoja strona’ użyte zamiast
zaimków osobowych watashi わたし ‘ja’ i anata あなた ‘ty’ uznaje się za
warianty grzeczniejsze, gdyż wyrażają dystans w rezultacie intencjonalnego
zapośredniczenia.
Niemniej należy podkreślić, że widoczny kontrast między strategiami grzecznościowymi używanymi w socjolekcie młodzieży japońskiej, głównie w postaci
załamania strategii modestywności i adresatywności poprzez częste unikanie form
wyrażajacych uprzejmość w kontaktach z osobami o wyższym statusie, a etykietą
językową funkcjonującą w aktualnej normie japońszczyzny doprowadza do tego,
iż modestywność zachowań językowych młodzieży jest często kwestionowana.
W związku z tym, zarówno w kręgu badaczy języka, jak i wśród zwykłych użytkowników japońszczyzny, panuje pogląd, iż powyższe przykłady strategii komunikacycjnych, które pozornie mogłyby naśladować postawę uniżoności i szacunku do odbiorcy, wynikają raczej z takich właściwości młodego pokolenia, jak
brak pewności siebie, niechęć do określania i precyzowania swojego stanowiska,
a także obawa przed konfrontacją z odmiennym stanowiskiem.
Ostatnią cechą swoistą socjolektu młodzieżowego jest tendencja do wprowadzania regionalizmów do mowy potocznej. Wynika ona nie tylko z ekspansywności socjolektu młodzieżowego, który za pośrednictwem mediów jest łatwo
i powszechnie dostępny dla użytkowników zamieszkujących różne części Japonii, ale przede wszystkim z charakteru odmian lokalnych. W opinii młodych Japończyków regionalizmy stanowią ciekawsze i zabawniejsze warianty językowej
ekspresji, ponadto sytuują się w opozycji do skostniałego standardu językowego.
Skłonność do wprowadzania elementów regionalnych do młodzieżowej mowy
potocznej przejawia się przede wszystkim w użyciu przysłówków emfatycznych:
metcha めっちゃ, mutcha むっちゃ, buchi ぶち, bari バリ, wcześniej również
messa めっさ52.
Wymienione tu zostały główne właściwości definiujące japońską odmianę
socjolektu młodzieżowego, które w dalszej części książki zostaną zilustrowane
poprzez przybliżenie faktów językowych oraz przedstawienie indywidualnych
przekonań i osądów użytkowników na temat współczesnej sytuacji językowej
w Japonii.

52
Aspekt ten doczekał się wnikliwej analizy socjolingwistycznej w badaniach przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Języka i Językoznawstwa Japońskiego NINJAL w 2011 r., a opublikowanych w 2013 r. Przedstawiono w nich transfer jednostek regionalnych do wszystkich zakątków
japońskiego archipelagu (Yarimizu 2013).
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5. Percepcja i wartościowanie socjolektu
młodzieżowego jako zjawiska społecznego
i kulturowego w społeczeństwie japońskim

Kilka lat temu w japońskim programie edukacyjno-rozrywkowym Wakamono
kotoba no shinsō [Prawda o socjolekcie młodzieżowym]53 poruszono temat aktualnych trendów językowych we współczesnej Japonii. Zaproszeni goście, wśród
których znalazły się znane osobistości medialne, aktywnie włączyli się w dyskusję na temat socjolektu młodzieżowego, prezentując przykłady popularnych
wyrazów i niekonwencjonalnych sposobów użycia struktur gramatycznych. Atmosfera towarzysząca realizacji programu wydawała się lekka, a nastroje pozytywne. Jednakże wnioski przedstawione pod koniec emisji programu okazały się
raczej pesymistyczne. Poruszono bowiem dwa problemy odnoszące się do ówczesnych trendów językowych, a mianowicie: skłonność do nadużywania przez
młodzież form wieloznacznych oraz stosowanie przysłówków emfatycznych.
Jeden z uczestników programu do oceny aktualnych zachowań komunikacyjnych posłużył się metaforą, mówiąc, że młodzi Japończycy serwują swoim rozmówcom „duże porcje o słabym smaku” (ōmori usuaji 大盛り薄味). Posługując
się peryfrazą i językową niejasnością, młodzież wprowadza rozmaite „ozdobniki
językowe”, sprawiające, że sama forma wypowiedzi staje się często obszerniejsza, ale jej przekaz i wartości, które wyraża, zostają zredukowane do tego stopnia, że uchwycenie „smaku”, czyli sensu wypowiedzi, może stanowić kłopot dla
odbiorcy.
Podczas wywiadów jedna ze studentek przyznała się do częstego używania
form wieloznacznych. Respondentka posłużyła się przykładem jednego z często
stosowanych przez siebie sposobów przedstawiania się, w którym intencjonalnie
używa przysłówka ichiō 一応 ‘na ogół; wstępnie; w zarysie; jak na razie; na teraz;
mniej więcej’.
Watashi wa ichiō Tōdai no ninensei desu.私は一応東大の二年生です。
‘Jestem na razie/obecnie studentką drugiego roku Uniwersytetu Tokijskiego’54
zamiast: Watashi wa Tōdai no ninensei desu. 私は東大の二年生です。
‘Jestem studentką drugiego roku Uniwersytetu Tokijskiego’.

53
Wspomniany program telewizyjny jest dostępny w serwisie YouTube. Źródło: https://www.
youtube.com/watch?v=Jf_JRZhu92M [dostęp: 10 lutego 2018].
54
Tōdai 東大 to skrót od nazwy Uniwersytetu Tokijskiego, który powstał z początkowych segmentów leksemów Tōkyō Daigaku ‘Uniwersytet Tokijski’.
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Studentka jednej z najbardziej prestiżowych uczelni w Japonii przyznała, że
użycie niejednoznacznej formy ichiō ma charakter prewencyjny w tym sensie,
że obudowany w ten sposób komunikat zabezpiecza przed niechcianym wrażeniem
poczucia wyższości lub zadufania. Rozmówca świadomie wprowadza tego rodzaju ozdobniki jako środki służące do nadania komunikatowi skromniejszego
charakteru. Jednakże otoczenie często odbiera użycie wyrazów dwuznacznych
jako negatywną tendencję, która zaciemnia jednoznaczność przekazu i w rezultacie zakłóca komunikację, zwłaszcza na płaszczyźnie międzypokoleniowej.
Najczęściej uznaje się je po prostu za zbędne. Ponadto, w opinii licznego grona
Japończyków, to nie skromność determinuje wspomniany sposób przedstawiania
się, a chęć uniknięcia sytuacji wymagających określenia jednoznacznego stanowiska oraz konkretyzowania swoich poglądów. Do takiej postawy odnosi się często przywoływana w dyskusji nad zachowaniami komunikacyjnymi młodzieży
kategoria dantei shinai 断定しない ‘nie rozstrzygają; nie są precyzyjni; nie formułują wyraźnie i ostatecznie swojego zdania’.
Krytyczne nastawienie przedstawicieli starszego pokolenia skłania do refleksji nad zjawiskiem wieloznaczności w perspektywie japońskiej, w której
podkreśla się rolę kontekstu w komunikacji. Dla Japończyków jako uczestników
kultury wysokokontekstowej [high-context culture w ujęciu Edwarda T. Halla
(1976: 91)] naturalną właściwością w kontaktach personalnych jest implicytność,
która może zostać wyrażona na wiele sposobów, między innymi przez stosowanie wyrażeń niejednoznacznych55. Obcokrajowiec, uczestnicząc w żywym akcie
komunikacyjnym w języku japońskim, może napotkać wiele barier i trudności,
które wynikają między innymi ze skłonności Japończyków do wprowadzania
struktur o niejasnym, niejednoznacznym przekazie, upatrują bowiem w tych procesach możliwość uniknięcia bezpośredniej konfrontacji ze słuchaczem czy też
ingerencji w jego sferę poglądową (Peng 1994). Mówiący oczekuje od słuchacza
posiadania wiedzy kontekstowej, która umożliwi właściwy i zgodny z zamierzeniem nadawcy odbiór niejednoznacznego komunikatu. Spotykamy się z opinią,
że w kulturach wysokokontekstowych w procesach komunikacyjnych uwaga
skierowana jest bardziej na adresata niż nadawcę w tym sensie, że to słuchającego obarcza się odpowiedzialnością za pomyślny lub niepomyślny przebieg tych
procesów. Chris Hammond za F.E. Andersonem określa to zjawisko odpowiedzialnością słuchacza (listener responsibility):

55
Publikacje poświęcone rozważaniom nad powiązaniami kultury i języka japońskiego, między
innymi Kotoba to bunka [przetłumaczone na język angielski jako Words in Context (1978) Takao
Suzukiego, Nihongo: omote to ura [Awers i rewers języka japońskiego] (1988) Tetsurō Morimoto oraz
Chotto wa chotto [Chotto jest trochę…] (1994) Fei Peng, zawierają opatrzony licznymi przykładami
opis zachowań językowych, a ich lektura umożliwia przyjrzenie się strategiom komunikacyjnym
Japończyków przez pryzmat wyznaczników ich kultury oraz specyfiki ich społeczeństwa.
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One characteristic of Japanese communication that differs from American culture is the
burden of making sense of a conversation is placed on the listener (Anderson, 1993). In
the United States, it is typically the speaker’s job to make sure the message is made clear,
and those listening can ask clarification questions if the message is not understood (…). In
Japan, because it is the listener’s responsibility to comprehend the speaker, embarrassment
from failing to understand the speaker the first time often prevents the asking of clarification questions (2007: 44) (podkreślenia – P.D.-H.).

Przekonanie, że to na słuchaczu ciąży odpowiedzialność za właściwe odczytanie intencji komunikatu, może być główną przyczyną poczucia dyskomfortu,
jakie może towarzyszyć Japończykom w zetknięciu z innowacyjnością i pomysłowością młodych ludzi. Można zatem stwierdzić, że to nie skłonność do formułowania niejasnych wypowiedzi – która jest właściwością całego społeczeństwa
japońskiego, a nie wyłącznie jego młodych przedstawicieli – a ciężar odpowiedzialności spoczywający na słuchaczu jest głównym czynnikiem wpływającym
na negatywny stosunek do socjolektu młodzieżowego.
Jeszcze inny zarzut wobec aktualnych trendów językowych, który jest związany ze wspomnianym negatywnym nastawieniem do kreatywności młodzieżowej,
to wprowadzanie współczesnego języka japońskiego w stan dezintegracji (Nihongo no midare) (Tabayashi 2003) w wyniku nieodpowiedzialnych i niedojrzałych
postaw komunikacyjnych. W opinii Japończyków we współczesnym języku zapanował chaos motywowany odchodzeniem od konwencji językowej właściwej
dla języka standardowego w kierunku urozmaiceń oraz oryginalnych i kreatywnych rozwiązań56. Przeważająca część osób starszych twierdzi, że w rezultacie
popularyzacji form młodzieżowych japońszczyzna oddala się od normy i tym
samym zatraca swoje piękno.
Spośród wielu czynników, które determinują przeobrażenia współczesnego
języka i w konsekwencji stają się przedmiotem krytyki otoczenia, należy zwrócić
uwagę na następujące tendencje językowe:
1. nadużywanie form wieloznacznych;
bimyō 微妙, kamo かも, ichiō 一応, mitai na みたいな;
2. nadużywanie prefiksów i przysłówków emfatycznych;

Według badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Japońską Agencję ds. Kultury
(Bunkachō) w 2000 r. 31.5% Japończyków uważa, że język japoński spotykany w mediach oraz
codziennych sytuacjach jest zdezintegrowany, a 54% obarcza odpowiedzialnością za ten stan
japońską młodzież gimnazjalną i licealną (Kawaguchi, Tsunoda 2005: 17–20). W innym badaniu
przeprowadzonym w 2015 r. 73.2% Japończyków stwierdziło, że język narodowy (kokugo) jest
zdezintegrowany. Źródło: http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/kokugo_
yoronchosa/ [dostęp: 12 stycznia 2019].
56
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chō ちょー, geki 激, maji マジ, metcha めっちゃ, bari バリ57;

3. wprowadzanie licznych neologizmów, powstałych między innymi w wyniku
zmian semantycznych (imi henka 意味変化);
rakushō 楽勝 (dosł. ‘łatwe zwycięstwo’) w odniesieniu do przedmiotu, z którego łatwo uzyskać zaliczenie;
4. wprowadzanie licznych skrótów i skrótowców;
furago フラ語 ‘zajęcia z języka francuskiego’ jako kontrakcja nazwy przedmiotu furansugo フランス語 ‘język francuski’;
5. pożyczki językowe:
a) zapożyczenia z języków obcych;
nau ナウ z ang. now ‘teraz’;
b) wyrażenia odangielskie oraz zapożyczenia z angielskiego ze zmianą semantyczną;
gōsuto ゴースト‘uczeń, który widnieje na liście obecności, ale nie pojawia się na zajęciach’ z ang. ghost ‘duch’;
6. tworzenie hybryd językowych;
ēkomi エーコミ‘komunikowanie się po angielsku’  kontrakcja japońskiego leksemu eigo 英語 ‘język angielski’ oraz zapożyczenia z angielskiego
komyunikēshon コミュニケーション ‘komunikacja’;
7. indywidualizacja postaci zapisu58:
a) hiragana ze znakiem przedłużenia długości dźwięku ー;
ちょー chō (wypowiadamy choo);
b) katakana w funkcji emfatycznej;
ムカツクmukatsuku ‘denerwujący’;
c) stosowanie skrótowców powstałych od wyrazów angielskich;
RT (od retweet) ‘udostępnić czyjś wpis na Tweeterze’;
d) posługiwanie się emotikonami i innymi symbolami;
www jako symbol śmiechu;
8. ekstensja semantyczna istniejących sufiksów:
Przysłówki emfatyczne (kyōi fukushi 強意副詞), których zasadniczą funkcją jest wzmocnienie tonu wypowiedzi lub wyrażenie przesadnej emocjonalności w warstwie znaczeniowej, stanowią
synonimy bardziej oficjalnych przysłówków totemo とても ‘bardzo’ oraz hijōni 非常に ‘niezwykle’.
58
Zróżnicowanie i poziom skomplikowania japońskiego piśmiennictwa (mōji 文字) wynika
z tego, że Japończycy posługują się jednocześnie czterema podsystemami pisma, które potrafią
zastosować w jednym zdaniu. Najstarszym z nich jest system znaków piktograficznych i ideograficznych zapożyczonych z piśmiennictwa chińskiego kanji 漢字 dosł. ‘znaki dynastii Han’. Z ideogramów kanji powstały dwa sylabariusze kana 仮名: hiragana 平仮名 dosł. ‘kana spłaszczona’ (poprzez uproszczenie całej postaci znaku kanji), która służy do zapisu odmiennych końcówek, oraz
katakana 片仮名 dosł. ‘kana fragmentaryczna’ (powstała z części znaków kanji), służąca do zapisu
słów pochodzenia obcego. Dodatkowo Japończycy posługują się znakami odpowiadającymi literom
łacińskim, które określamy mianem rōmaji ローマ字 dosł. ‘znaki rzymskie’. Zob. więcej w: W. Hadamitzky, M. Spahn, Japanese Kanji & Kana: A Complete Guide to the Japanese Writing System
(1997).
57
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a) sufiks quasi-przymiotnikowy -teki 的 z zaimkiem pierwszej osoby
watashi-teki ni wa わたし的には; boku-teki ni wa ぼく的には ‘w mojej
opinii; dla mnie; co się tyczy mnie; jeśli chodzi o mnie’59.

Użycie japońskich zaimków pierwszej osoby (ichininshō daimeishi 一人称代名詞) jest determinowane wpływem następujących czynników:
a) płci: zaimki męskie (boku 僕; ore 俺; washi わし), zaimki żeńskie (watashi 私, わたし; atashi
あたし),
b) wieku: młodzi i dojrzewający mężczyźni (ore 俺), dorośli mężczyźni (boku 僕), mężczyźni
w podeszłym wieku (washi わし),
c) stopnia grzeczności: zaimki poufałe (ore 俺 w przypadku mężczyzn, atashi あたしw przypadku kobiet), nieformalne (uchiうち), neutralne (watashi 私, わたし w przypadku obu płci; boku 僕
w przypadku mężczyzn), oficjalne (watakushi 私, わたくし w przypadku obu płci).
Powyższa kategoryzacja ujmuje złożoność zjawiska japońskich zaimków pierwszoosobowych
częściowo i niewyczerpująco, pomijając sytuacje wyjątkowe (między innymi emancypację kobiet wyrażoną poprzez użycie zaimków męskich). Szczegółowy opis funkcji japońskich zaimków osobowych
można odnaleźć w artykule Romualda Huszczy Honoryfikatywny teatr mowy w japońszczyźnie – scena,
bohaterowie i rekwizyty grzeczności (2007: 129–136). Wyczerpujących informacji na ten temat dostarcza również publikacja Yoko Hasegawy Japanese: A Linguistic Introduction (2015).
59
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III. System leksykalny i struktura japońszczyzny
młodzieżowej

Na przełomie lat 2013 i 2014 dwieście sześćdziesiąt sześć osób w wieku od piętnastego do trzydziestego roku życia pochodzących z różnych regionów Japonii
wzięło udział w badaniu ankietowym, którego celem była weryfikacja ich kompetencji i wiedzy językowej oraz umiejętności identyfikacji wyrażeń należących
do młodzieżowej odmiany języka. W badaniu tym chodziło przede wszystkim
o sprawdzenie, czy ankietowani wyraźnie rozgraniczają odmianę młodzieżową od
japońszczyzny ogólnej, postrzeganej jako japońszczyzna dorosłych Japończyków.
Respondenci zostali zapytani o to, którymi z podanych wyrażeń oraz z jaką częstotliwością posługują się w rozmowach prowadzonych ze swoimi rówieśnikami60.
Tabela 2. Częstość użycia wyrażeń z socjolektu młodzieżowego przez ankietowanych na podstawie badań przeprowadzonych w różnych regionach Japonii na przełomie lat 2013
i 2014
Poszczególne wyrażenia postrzegane
jako typowo młodzieżowe pod względem
językowym

Najczęściej
typowana odpowiedź
w skali 0–5

Najrzadziej
typowana
odpowiedź
w skali 0–5

1. Skróty i skrótowce
2. Formy osłabiające wyrazistość i pewność sądu
3.Wyrażenia wieloznaczne
4. Zapożyczenia i wyrażenia odangielskie
5. Hybrydy językowe
6. Słownictwo typowe dla subkultury gyaru
7. Przysłówki i prefiksy emfatyczne
8. Zenzen w funkcji przysłówka emfatycznego
9. Honoryfikatywność usługowa

5 (28%)
5 (40%)
5 (42%)
5 (33%)
3 (25%) oraz 4 (25%)
0 (22%)
5 (30%)
3 (24%)
1 (30%)

0 (6%)
0 (1%)
0 (1%)
0 (2%)
0 (7,5%)
5 (9%)
1 (5%)
1 (10%)
5 (4%)

Źródło: badania własne autorki.

60
W sformułowanym na użytek ankiety pytaniu wyróżnione zostały rosnące poziomy częstości,
którym należało przyporządkować cyfrę odpowiadającą frekwencji użycia w skali od 0 do 5 (0 –
wcale nie używam, 1 – raczej nie używam, 2 – używam sporadycznie, 3 – często używam, 4 – bardzo
często używam, 5 – używam codziennie).
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Zestawienie najczęściej i najrzadziej typowanych odpowiedzi, przedstawione w Tabeli 2, pozwala na określenie form językowych, które upowszechniły
się w ostatnich latach w mowie potocznej młodzieży japońskiej. Na jego podstawie możemy zauważyć, że młodzi ludzie wykazują wyraźną skłonność do
używania form osłabiających wyrazistość wypowiedzi i obniżających stopień
pewności własnego sądu (mitai (na), kamo), a także wyrażeń wzmacniajacych
wieloznaczność, niejasność wypowiedzi (ichiō, bimyō). Popularnością cieszą
się również zapożyczenia z języków obcych, głównie z angielskiego, prefiksy i przysłówki emfatyczne (maji, chō, metcha, kuso) oraz skróty i skrótowce.
Język subkultury młodych dziewczyn gyaru i honoryfikatywność usługowa zostały wytypowane jako rzadko stosowane, co jest bez wątpienia motywowane
ograniczonym zakresem możliwości ich użycia61.
W celu dokonania systematycznego i uporządkowanego opisu struktur językowych warto byłoby w tym miejscu wprowadzić typologię wyrażeń należących
do socjolektu młodzieżowego na podstawie kryterium ich struktury. Posiłkując
się wynikami wspomnianego badania ankietowego, a także biorąc pod uwagę
językowe aspekty krytyki tej odmiany środowiskowej języka, możemy wyróżnić sześć głównych typów wyrażeń, które zostaną omówione w niniejszej części książki. Analiza rozpocznie się od przedstawienia dominujących w odmianie
młodzieżowej strategii słowotwórczych (przyrostki, skróty i skrótowce), dalej
zostaną podane przykłady innowacji leksykalnych (przysłówki, zapożyczenia
i wyrażenia odangielskie), a zakończy się omówieniem istotnego w ujęciu pragmatycznym zagadnienia honoryfikatywności usługowej.

1. Mechanizmy skracania i typologia wypowiedzi
w socjolekcie młodzieżowym oraz ich podłoże
komunikacyjne
Tendencja do skracania wyrazów oraz tworzenia skrótowców literowych lub sylabicznych jest uniwersalna dla wszystkich języków. Wynika to przede wszystkim
z dążności do upraszczania struktur językowych w celu maksymalnej ekonomizacji języka. Innowacje skracające uznaje się za jedną z subkategorii innowacji
językowych, a więc wszelkiego rodzaju propozycji zmian językowych, które po-

61
Należy podkreślić, że jedynie osoby, które uważają się za członków, a w zasadzie członkinie
subkultury gyaru, świadomie wprowadzają do swojej mowy potocznej charakterystyczne struktury
zwane gyarugo ギャル語 ‘językiem gyaru’. Podobnie wyłącznie osoby, które miały możliwość podjęcia pracy dorywczej, przede wszystkim w sektorze usług w funkcji kelnera lub sprzedawcy, do których obowiązków należy bezpośredni kontakt z klientami restauracji szybkiej obsługi lub sklepów
całodobowych, zadeklarowały stosowanie wyrażeń typowych dla honoryfikatywności usługowej.
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jawiają się w tekstach danego języka, a których akceptacja lub odrzucenie w normie językowej stanowi jedno z zadań językoznawstwa normatywnego62.
Tworzenie neologizmów poprzez mechanizmy językowego skracania nie
jest wyłącznie domeną współczesnych czasów. W epoce Meiji nowe jednostki
językowe wprowadzał Sōseki Natsume, którego uznaje się za twórcę między innymi takich neologicznych czasowników jak yajiru 野次る‘wyśmiewać; drwić;
szydzić’, od wyrażenia yaji o tobasu 野次をとばす ‘nękać; drwić; narzekać na
kogoś; obarczać winą’, czy też gyūjiru 牛耳る ‘kontrolować; dowodzić; być liderem’, od kolokacji gyūji o toru 牛耳をとる o tym samym znaczeniu (Kindaichi
et al. 1981: 47–48).
Strategie i mechanizmy skracania wypowiedzi w języku młodzieżowym mają
odmienny charakter od tych występujących w ogólnej japońszczyźnie. W języku dorosłych skróty mogą mieć charakter nazewniczy, a więc w mowie skraca
się zbyt długie nazwy za pomocą skrótów akronimicznych, kontrakcji bądź też
pomijania morfemów (np. keihin 京浜 Tōkyō to Yokohama 東京と横浜 ‘Tokio i Yokohama’, depāto デパート depātomento sutoa デパートメントス
トア ‘dom towarowy’). Skróty mogą być również zapożyczane (np. īyū イーユ
ー ‘Unia Europejska’ od angielskiego skrótowca EU). Często są one wymuszane
przez ograniczenie miejsca (na przykład w języku prasowym chodzi o to, żeby
komunikat zajmował jak najmniej miejsca, podobnie w przypadku skrótów występujących w oficjalnych pisemnych ogłoszeniach lub na tablicach informacyjnych).
W języku potocznym skracanie może natomiast wynikać z niechęci do urzędowości. Zapewnia większą nieformalność kontaktu językowego, gdyż dokonując
skrótu, mówiący oswaja, poddaje kontroli zjawisko ze sfery „dorosłego” życia społecznego, w zamierzeniu budzące respekt. Skracanie tego typu jest zatem postrzegane jako gest ujarzmiania, upokarzania zewnętrznej rzeczywistości, której się nie
chce w pełni zakceptować. W związku z tym nawet jeżeli w języku młodzieżowym
wykorzystuje się powszechnie quasi-akronimiczną strategię skracania, polegającą
na zachowaniu wyłącznie dwóch pierwszych mor lub sylab wyrazów, to jednak
chodzi tu o wywołanie konkretnego, charakterystycznego efektu. Na przykład
wspomniana wcześniej forma młodzieżowa maji de? マジで ‘poważnie?; serio?’
została utworzona od przymiotnika niepredykatywnego majime 真面目 ‘poważny;
rzetelny’ przez kogoś, kto chciał w sposób świadomy użyć lekceważącej modyfikacji wyrazu z języka dorosłych63. Warto odnotować, że również polska młodzież
z tych samych powodów tworzy takie formy skrótowe jak „spoko” od „spokojnie”,
„wporzo” od „w porządku” lub „luz” od „luźny/luźno”.
Zakres tematyczny języka środowiskowego młodzieży w świetle językoznawstwa normatywnego zostanie szczegółowo opisany w podrozdziale zatytułowanym Młodzież a norma i poprawność
językowa.
63
Zob. więcej na ten temat w: hasło maji w Nihongo zokugo jisho: http://zokugo-dict.com/31ma/
maji.htm [dostęp: 10 lutego 2019].
62
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Młodzi ludzie w kontaktach z rówieśnikami stronią od konstruowania długich
wypowiedzeń i chętnie sięgają po skrócone postaci wyrazów w celu uproszczenia
przekazu lub zwiększenia jego dynamiki. Obecnie, w czasach kiedy bezpośrednia komunikacja częstokroć ustępuje miejsca kontaktom za pośrednictwem internetu lub
telefonu komórkowego, tendencja do skracania wyrazów ulega nasileniu. Dodatkowym motywem jest tu bez wątpienia także wprowadzanie elementu zabawy i komizmu w kontaktach z rówieśnikami. W percepcji młodych ludzi slangowe formy
skrótowe, zarówno w języku polskim, jak w i języku japońskim, brzmią ciekawiej
i modniej, a osoby, które się nimi posługują, uchodzą za nadążające za trendami
językowymi. Zatem japońskich terminów, które często napotykamy w mowie młodzieżowej, nie można zaklasyfikować do kategorii dasai ダサい ‘niemodnych; zacofanych’ lub okureteru 遅れてる ‘opóźnionych; nienadążających’.
Analizując trendy językowe lat dziewięćdziesiątych, Yonekawa wyróżnia
siedem podstawowych funkcji socjolektu młodzieżowego64. Badacz ten zwraca
uwagę, iż dla przedstawicieli generacji młodzieżowej w Japonii różne formy ingerowania w język standardowy, rozumiany jako język dorosłych, nie stanowią
wyłącznie przejawów mechanicznego nadążania za modą językową praktykowaną przez obecne młode pokolenie, ale zawsze towarzyszą im określone intencje,
którym odpowiadają niżej wymienione funkcje. Socjolekt młodzieżowy:
1. sprawia przyjemność, bawi, jest źródłem rozrywki (goraku 娯楽);
2. usprawnia i przyśpiesza komunikację (kaiwa sokushin 会話促進);
3. wzmacnia solidarność grupową (rentai 連帯);
4. jest przekazem bardziej obrazowym (imēji dentatsu イメージ伝達);
5. przyczynia się do utajniania wypowiedzi (inpei 隠蔽);
6. odgrywa rolę bufora w niezręcznych sytuacjach (kanshō 緩衝);
7. przyczynia się do rozładowania napięcia, oczyszcza sytuację komunikacyjną
(jōka 浄化) (Yonekawa 1996: 17–27).
Analiza leksyki młodzieżowej zaproponowana przez Yonekawę dostarczyła wskazówek umożliwiających dalsze rozwijanie tej tematyki i ujmowanie jej
z nowych perspektyw przez wielu rodzimych i zagranicznych badaczy. Ponad
dwadzieścia lat po opublikowaniu jego pracy okazało się, że zawarte tam obserwacje zostały w pełni potwierdzone, gdyż spora część wyrażeń młodzieżowych
mających charakter efemeryczny, doraźny stała się przestarzała i użytkownicy
zaniechali ich stosowania. Pojawiły się natomiast nowe wyrażenia odpowiadające
obecnym trendom i modom kulturowym. Szczegółowa analiza leksyki młodzieżowej pozwala zaobserwować, iż schematy strukturalne wraz z tłem kulturowym,
z którego wyrastają konkretne jednostki leksykalne oraz spełniane przez nie funkcje komunikacyjne, pozostały aktualne do dziś.
64
Książka zatytułowana Gendai wakamono kotoba kō [Rozważania nad współczesnym socjolektem młodzieżowym] została opublikowana w 1996 r. i jest jedną z najczęściej cytowanych prac
poświęconych tej tematyce (Yonekawa 1996).
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Odwołując się do siedmiu kategorii zaproponowanych przez Yonekawę,
możemy stwierdzić, że liczne skróty i skrótowce należałoby opisywać przede
wszystkim jako narzędzia usprawniające komunikację i nadające jej większą dynamikę (kaiwa sokushin 会話促進). Na przykład: kamitteru 神ってる kami
gakatte iru 神がかっている ‘wygląda bosko; wygląda nieziemsko; bosko się
prezentuje; jest nadzwyczajny’, toppogi トッポギ  totsuzen Roppongi ni iku
突然六本木に行く‘spontanicznie/nagle wybrać się do dzielnicy Roppongi
(w Tokio)’, okucho おくちょ  (ato de) okutte chōdai (後で) 送ってちょう
だい ‘proszę wysłać później’. Ponadto wyróżnić należy takie funkcje jak: zabawianie (goraku), solidaryzowanie (rentai), kamuflowanie (inpei) oraz buforowanie (kanshō), rozumiane jako eufemizacja, czyli łagodzenie mocnego, często
nieeleganckiego charakteru treści poprzez zastosowanie skrótu, który jest mniej
dosadny i ofensywny (na przykład mendi めんでぃ  mendōkusai 面倒くさ
い‘denerwujący; irytujący; kłopotliwy’, charai ちゃらい  charachara ちゃら
ちゃら‘frywolny; skłonny do flirtu; kokietujący; nietraktujący rzeczy poważnie;
chwytający się taniego podrywu’).
Funkcje te odzwierciedlają motywacje młodych ludzi nie tylko w Japonii, ale
i na całym świecie. To one skłaniają ich do sięgania po tego rodzaju swoiste formy
wyrażania i wypowiadania się. Jednym ze źródeł motywacji zachowań językowych
młodzieży jest sama przynależność do młodego pokolenia, która w naturalny sposób skłania do zacieśniania więzi z rówieśnikami i często izoluje od osób starszych.
Manifestowanie siebie poprzez rozrywkę, zabawę stanowi również przejaw niechęci do wykonywania poważnych zadań społecznych, postrzeganych jako nużące,
wymagające i w związku z tym nieobdarzanych respektem. Inne źródła motywujące zachowania komunikacyjne młodych ludzi tkwią w postawach wynikających
z niepełnej dojrzałości społecznej, przejawiającej się często w językowej buńczuczności, która ma ukrywać niepewność i chronić przed autokompromitacją w grupie
bądź w relacjach zewnętrznych. Z tego powodu pewne treści zostają celowo wyparte lub utajnione. Także buforowanie jest zjawiskiem motywowanym przez chęć
podtrzymania własnej autonomii, własnego stanowiska w taki sposób, że mówiący,
wykonując gesty eufemizujące, ukrywa treści drażliwe, wulgarne, zbyt ekspresywne i minimalizuje w ten sposób ryzyko konfliktów.
Na płaszczyźnie innowacji skracających wyróżniamy dwie zasadnicze kategorie, czyli skróty oraz skrótowce65.
Skróty (ryakugo 略語 ‘wyraz skrócony’ lub ryakushō 略称 ‘nazwa skrócona’)
dzielimy na kontrakcje i abrewiacje. Różnica między tymi dwiema subkategoriami ma charakter formalny – w przypadku kontrakcji, potocznie określanych jako
65
Podział innowacji skracających na skróty i skrótowce zastosowano między innymi w Wielkim
słowniku ortograficznym PWN oraz w Słowniku języka polskiego PWN pod red. Mieczysława Szymczaka. W japońszczyźnie w analogiczny sposób wyróżnia się natomiast ryakugo ‘skróty’ i tōjigo
‘skrótowce’.
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formy ściągnięte, skrót powinien być zakończony na tę samą literę (w wypadku
języka japońskiego na tę samą formę sylabiczną) co forma wyjściowa, natomiast
w przypadku abrewiacji nie ma takiego wymogu. Warto podkreślić, iż procesowi
tworzenia japońskich skrótów towarzyszy zjawisko uniwerbizacji, które polega
na zastąpieniu nazwy wielowyrazowej jednym wyrazem o identycznym znaczeniu (np. podstawówka w miejsce szkoły podstawowej, a na płaszczyźnie języka
japońskiego kōkō 高校 ‘liceum’, dosł. ‘wyższa szkoła’ zamiast kōtō gakkō 高等
学校 ‘liceum ogólnokształcące’, dosł. ‘szkoła wyższego stopnia’).
Poniżej przedstawiono przykłady typowych kontrakcji i abrewiacji występujących w japońskiej mowie potocznej.
1. Kontrakcje:
a) kontrakcja formy analitycznej, w wyniku której następuje syntetyzacja
form analitycznych (Huszcza et al. 2003: 159);
-tokuとく  kontrakcja formy -te okuておくokreślającej czynności, które
wykonuje się z myślą o przyszłości, w jakimś celu, np. kaitoku 書いとく
kaite oku 書いておく ‘napisać; zapisać; zanotować’;
-teruてる kontrakcja formy czasu teraźniejszego progresywno-rezultatywnego -te iru ている, np. tabeteru 食べてるtabete iru 食べている
‘(teraz) je’;
b) kontrakcja formy syntetycznej;
-(s)asareru さされる kontrakcja formy kauzatywno-biernej -(s)aserareru させられる, np. misasareru 見さされる misaserareru 見させら
れる ‘mieć nakaz oglądania; mieć pozwolenie na oglądanie’.
2. Abrewiacje:
kamo かも  abrewiacja formy przypuszczającej ka mo shirenai かもしれ
ない ‘prawdopodobnie; być może’, np. okureru kamo 遅れるかも okureru ka mo shirenai 遅れるかもしれない ‘być może się spóźni’;
kakutei 各停 kakueki teisha 各駅停車 ‘pociąg, który zatrzymuje się na
każdej stacji’.
Drugą kategorią form skróconych są skrótowce (tōjigo 頭字語, złożone z tzw.
kashiramoji 頭文字 ‘pierwszych liter’), które obejmują formy skrótowe powstałe
z połączenia liter lub segmentów nagłosowych wyrazów w zdaniu lub we frazie66. W polszczyźnie skrótowce tego rodzaju dzielimy na skrótowce literowe
(literowce), skrótowce głoskowe (głoskowce), skrótowce grupowe (grupowce)
oraz skrótowce sylabowe (sylabowce)67. Różnica między skrótowcami literowymi oraz głoskowymi polega wyłącznie na odmienności reprodukcji fonicznej –
w przypadku literowców poszczególne litery czyta się osobno (w japońszczyźnie
66
W związku z tym, iż w języku japońskim możemy natknąć się na skrótowce powstałe z pierwszych znaków kany, a nie wyłącznie z pierwszych liter wyrazów konstytuujących dane wyrażenie lub
nazwę, należy wyróżnić również całe segmenty nagłosowe.
67
Zob. więcej Słownik języka polskiego PWN pod red. Mieczysława Szymczaka (1978–1981).
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obowiązuje wtedy reprodukcja zgodnie z zasadami zjaponizowanego spellingu
angielskiego), a w przypadku głoskowców litery wymawiane są jako suma głosek, czyli jako jeden wyraz.
Za typowe kategorie skrótowców w języku japońskim uznać należy:
1. skrótowce literowe powstałe z wyrazów japońskich;
NHK エヌエイチケイ  Nippon Hōsō Kyōkai ‘japoński publiczny nadawca
radiowo-telewizyjny’;
2. skrótowce literowe powstałe z wyrazów obcych;
AV エーヴイ lub エーブイ  od wyrażenia odangielskiego adult video ‘filmy
wideo dla dorosłych’;
SF エスエフ  od zapożyczenia z ang. science fiction ‘fantastyka naukowa’;
OL オーエル  od wyrażania odangielskiego office lady ‘kobieta zatrudniona
w firmie i zajmująca się pracą biurową’;
CA シーエー  od wyrażenia odangielskiego cabin attendant ‘steward; stewardessa; osoba zajmująca się obsługą pasażerów na pokładzie samolotu’;
3. skrótowce sylabowe powstałe z pierwszych sylab lub mor wyrazów obcych;
wāpuro ワープロ  z nagłosowych segmentów wyrażenia wādo purosessā ワー
ドプロセッサー, z ang. word processor ‘procesor tekstu’;
terebi テレビ  z pierwszych trzech sylab wyrażenia terebijon テレビジョン,
z ang. television ‘telewizja’;
rimokon リモコン  z pierwszych segmentów wyrażenia rimōto kontorōruリモ
ートコントロール, z ang. remote control ‘pilot do telewizora’;
sumaho スマホ  z pierwszych segmentów wyrażenia sumātofon スマー
トフォン, z ang. smartphone ‘smartfon’ (ze zmianą dźwięku w skrócie f h);
puroresu プロレス  z pierwszych segmentów wyrażenia purofesshonaru
resuringu プロフェッショナルレスリング, z ang. professional wrestling ‘zawodowe zapasy’;
eakon エアコン  z pierwszych segmentów wyrażenia eakondishonā エアコン
ディショナー, z ang. air conditioner ‘klimatyzacja’.
Do kategorii innowacji skracających można również zaklasyfikować pewną
część hybryd językowych (konseigo 混成語 ‘wyrazów mieszanych kategorii’),
ale ponieważ ten aspekt zostanie rozwinięty w części poświęconej zapożyczeniom językowym, w tym kontekście jest jedynie nadmieniony.
Tendencja do łączenia składników należących do różnych warstw leksykalnych w jednym wyrazie stanowi w języku japońskim powszechne zjawisko. Wynika to ze złożoności japońskiego systemu leksykalnego, w którym jednocześnie
funkcjonują trzy warstwy leksykalne: kango, wago oraz gairaigo, obejmujące
również kategorię wasei eigo. Oto przykłady hybryd leksykalnych funkcjonujących we współczesnej japońszczyźnie:
ekimaebiru 駅前ビル ‘budynek przed dworcem’ eki 駅 ‘dworzec’ (kango) + mae 前
‘przed’ (wago) + biruビル ‘budynek’ (gairaigo);
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depachika デパ地下 ‘podziemie galerii handlowej’  skrót depāto デパート ‘dom towarowy’ (skrót gairaigo powstały od wyrażenia angielskiego department store) + chika 地下
‘podziemie budynku’ (kango).

Zgromadzone w toku badań na potrzeby niniejszego opisu przykłady skrótów (kontrakcji i abrewiacji) występujących w języku środowiskowym młodzieży zostały uporządkowane zgodnie z typologią zaproponowaną przez Yonekawę w 1996 roku. Typologia ta zachowała swoją aktualność, jedynie przykłady
poszczególnych typów wymagają w niej weryfikacji. Wszystkie przedstawione
przykłady wyrażeń zostały zebrane w ostatnich latach w trakcie analizy wyników
badań socjolingwistycznych, a także na podstawie lektury tekstów i opracowań
japońskojęzycznych i analizy wypowiedzi zamieszczonych na japońskich forach
oraz blogach internetowych. Wykorzystano również definicje pochodzące ze
słowników gwary studenckiej oraz internetowego słownika japońskiego slangu
Nihongo zokugo jisho68.

1.1. Skróty w młodzieżowej odmianie języka
Przedstawione tutaj przykłady skrótów zostały zaklasyfikowane jako składnik socjolektu młodzieżowego na podstawie źródeł, w których zostały zamieszczone,
a także własnych obserwacji autorki weryfikowanych w kontaktach z rodzimymi
użytkownikami języka japońskiego. Ich identyfikację w znacznej mierze ułatwia
przynależność leksykalna do tematyki prezentowanego poniżej słownictwa, funkcjonującego w obrębie środowiska uczelni, szkoły oraz tej części społeczności
internetowej, która skupia młode pokolenie Japończyków. Klasyfikując skrótowce jako młodzieżowe, należało zwracać uwagę na to, aby nie reprezentowały
one leksyki dorosłych użytkowników japońszczyzny. W prezentowanych przykładach można z łatwością wyczuć ładunek młodzieżowej stylizacji, co zresztą
oddaje w pełni przywoływana w dalszej części opisu kategoria KYgo (KY語), na
którą zwrócono uwagę w pierwszej dekadzie XXI wieku (zob. Kitahara 2008).
Z uwagi na mechanizm językowy rządzący kategorią KY mamy tu do czynienia przede wszystkim z modą językową na adaptację japońskiej wersji angielskiego spellingu i skracanie wyrażeń języka japońskiego, obejmujące nie tylko
frazy, ale też i całe zdania. Manifestuje się tutaj żartobliwe i pobłażliwe traktowanie wyrazów z własnego języka poprzez ich akronimiczne skracanie połączone z przenoszeniem do obcego systemu reprodukcji fonicznej. Swoista moda na
naśladowanie wymowy angielskiej nie jest co prawda przypadkiem ograniczającym się do języka japońskiego; również w polszczyźnie funkcjonuje spelling
angielski, z którym często spotykamy się w przypadku wymawiania skrótowców
68

Nihongo zokugo jisho, http://zokugo-dict.com/ [dostęp: 8 czerwca 2018].
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nazw angielskich (np. radio BBC, czyt. bibisi, a nie bebece). Jednakże w wymowie skrótowców, których podstawą są wyrazy obcojęzycznie, ale nie angielskie,
zachowujemy tradycyjny polski sposób literowania (np. agencja AFP, czyt. aefpe,
z fr. Agence France Presse ‘francuska agencja prasowa’).
Czym innym są skrótowce czysto grafemiczne, gdzie do reprodukcji fonicznej
wykorzystuje się rozmaite gry związane z odczytywaniem nie tylko liter, ale też
symboli cyfrowych (np. 4U, właśc. for you ‘dla ciebie’, U2, właśc. you too ‘ty
również’). Taka moda szerzy się w różnych krajach, włącznie z Japonią. Młodzi
Japończycy na przykład do zapisu anglojapońskiego podziękowania sankyū サン
キュー, z ang. thank you ‘dziękuję’, stosują zapis cyfrowy 39, którego poszczególne cyfry należy odczytywać właśnie jako san 三 (3) oraz kyū 九 (9)69.
Warto podkreślić, że klasyfikacja Yonekawy, która posłużyła jako wzór dla typologii zamieszczonych tutaj przykładów, pomija rozróżnienie skrótów na abrewiacje i kontrakcje, a zamiast tego proponuje bardziej szczegółowy podział według położenia redukowanego segmentu. Oto rodzaje mechanizmów tworzenia
skrótów w młodzieżowej odmianie języka:
1. opuszczenie segmentu nagłosowego (jōryaku 上略);
kaisei 回生 ‘uczeń pierwszego roku’  ikkaisei 一回性;
gakusai 学際 ‘święto uniwersytetu’  daigakusai 大学祭;
2. opuszczenie segmentu śródgłosowego (chūryaku 中略);
supego スペ語 ‘zajęcia z języka hiszpańskiego  supeingo スペイン語;
kimoi キモい ‘odrażający; okropny’ kimochiwarui 気持ち悪い;
muzui むずい ‘trudny’ muzukashii むずかしい;
kishoi キショい ‘dziwny; ohydny’  kishoku warui きしょく悪い;
3. opuszczenie segmentu wygłosowego, zwane suspensją (geryaku 下略);
iken いけん‘nie wyjdzie, nie można; nie da rady’  ikenai いけない;
uza うざっ ‘denerwujący; hałaśliwy’  uzai うざい;
4. opuszczenie co najmniej dwóch segmentów (nikkasho ijō o shōryaku 二ヶ所
以上を省略);
nigai 二外 ‘drugi język obcy’  dainigaikokugo 第二外国語;
5. opuszczenie segmentów nagłosowych w zrostach (fukugōgo no kakuyōso no
jōbu o shōryaku 複合語の各要素の上部を省略);
shakō 車校 ‘szkoła nauki jazdy’  jidōsha 自動車 ‘samochód’ + gakkō 学
校 ‘szkoła’;
6. opuszczenie segmentów wygłosowych w zrostach (fukugōgo no kakuyōso no
kabu o shōryaku 複合語の各要素の下部を省略)
kurakon クラコン ‘impreza klasowa’  kurasu クラス ‘klasa’ + konpa コ
ンパ ‘impreza’;
69
Podobnie rozpowszechniona nazwa japońskiej mafii yakuza ヤクザ wywodzi się z kombinacji trzech cyfr 893, które w mowie potocznej można odczytywać kolejno jako ya 八 (8), ku 九 (9), za
三 (3) i które odnoszą się do określonego układu kart w jednej z japońskich gier karcianych.
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katekyo カテキョ ‘korepetytor’ katei 家庭 ‘dom; gospodarstwo’ + kyōshi
(kyoushi) 教師 ‘nauczyciel’;
opuszczenie segmentu nagłosowego pierwszego wyrazu oraz segmentu wygłosowego drugiego wyrazu w zrostach (fukugōgo no zenkōyōso no jōbu to
kōkōyōso no kabu o shōryaku 複合語の前項要素の上部と後項要素の下
部を省略);
takunomi 宅飲み‘domówka’ jitaku自宅 ‘dom; swój dom’ + nomikai 飲み
会 ‘spotkanie nastawione na spożywanie alkoholu’;
opuszczenie segmentu wygłosowego pierwszego wyrazu oraz segmentu nagłosowego drugiego wyrazu w zrostach (fukugōgo no zenkōyōso no kabu to
kōkōyōso no jōbu o shōryaku 複合語の前項要素の下部と後項要素の上部
を省略);
chokuru 直る ‘robić coś bezpośrednio; wyznawać (np. uczucia) osobiście’
chokusetsu ni 直接に ‘bezpośrednio’ + czasownik posiłkowy suru する
‘robić’;
opuszczenie segmentu wygłosowego pierwszego wyrazu w zrostach
(fukugōgo no zenkōyōso no kabu dake o shōryaku 複合語の前項要素の下
部だけを省略);
yabatan やばたん ‘świetny; porażający’ yabai やばい ‘super; świetny;
straszny’ + sufiks -tan たん;
opuszczenie segmentu wygłosowego drugiego wyrazu w zrostach (fukugōgo no
kōkōyōso no kabu dake o shōryaku 複合語の後項要素の下部だけを省略);
asaichi 朝一 ‘pierwsze (np. zajęcia; wykłady) rano’  asa 朝 ‘rano’ + ichiban 一番 ‘pierwszy’;
pīnige ピー逃げ ‘zgłosić obecność (dosł. zrobić pi, czyli odbić kartę na czytniku obecności) i uciec’ pī ピー+ nigeru 逃げる ‘uciec’;
skrócenie zdania lub frazy (bun ya ku o shōryaku 文や句を省略);
rakutan 楽単 ‘przedmiot, z którego łatwo uzyskać zaliczenie’  raku ni tani
no toreru kamoku 楽に単位の取れる科目;
otsu 乙‘dziękuję za twój wysiłek; do widzenia’ o-tsukare-sama deshita70 お
つかれ様でした;
aza あざ ‘dziękuję’ arigatō gozaimasu ありがとうございます;
akeome あけおめ ‘szczęśliwego nowego roku’ akemashite omedetō あけ
ましておめでとう;
kotoyoro ことよろ ‘polecam się również w tym roku’ kotoshi mo yoroshiku 今年もよろしく;

70
Otsu zapisywany znakiem kanji 乙 to japoński rzeczownik pochodzenia chińskiego, który tłumaczymy jako ‘drugi’, ‘późniejszy’. W języku japońskim występuje również jako quasi-przymiotnik
w znaczeniach ‘dziwny’, ‘stylowy’, ‘romantyczny’. W mowie potocznej młodzieży stanowi skrót
wyrażenia grzecznościowego o-tsukare-sama deshita お疲れ様でした ‘dziękuję za twój trud; dziękuję za twoją pracę’ i używany jest jako forma pożegnania między bliskimi znajomymi, najczęściej
w komunikacji SMS-owej lub internetowej.
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12. opuszczenie co najmniej trzech segmentów zrostu (fukugōgo no sankkasho
ijō o shōryaku 複合語の三ヶ所以上を省略);
orakon オラコン ‘komunikacja werbalna ōraru komyunikēshon オーラル
コミュニケーション.

1.2. Skrótowce akronimiczne w młodzieżowej odmianie języka
Skrótowce akronimiczne (tōjigo 頭字語) to zjawisko charakterystyczne dla języka internetowego, którego główną funkcją jest usprawnianie komunikacji. Podane przykłady stanowią ilustrację głównych mechanizmów konstruowania skrótowców literowych i głoskowych w młodzieżowej japońszczyźnie. Niemniej ze
względu na ich krótkotrwałe funkcjonowanie, wiele z nich (KY, CKY, YM itp.)
wyszło już z użycia stając się częścią kategorii shigo ‘przeżytków językowych’.
1. skrótowce literowe zwane potocznie KYgo (KY語) ‘słownictwem KY’71:
a) złożone z reprodukowanych na zasadzie zjaponizowanego spellingu pierwszych liter całych wyrażeń japońskojęzycznych wyabstrahowanych w zapisie zlatynizowanym;
KY ケーワイ ‘nie czuje bluesa; nie czai; nie kuma czaczy’ kūki yomenai
空気読めない;
CKY シーケーワイ ‘kompletnie nie czuje bluesa; w ogóle nie kuma, o co
chodzi’  chō kūki yomenai チョー空気読めない;
JK ジェーケー ‘licealistka’  joshi kōsei 女子高生;
JD ジェーディー ‘studentka’  joshi daigakusei 女子大学生;
JO ジェーオー ‘zacofany; nie nadąża za czasami’  jidai okure 時代遅れ;
FK エフケー ‘mocny podkład’  fandēshon koi ファンデーション濃い;
MA エムエー ‘doprawdy niemożliwe’  maji arienai マジありえない;
MY エムワイ‘naprawdę ma zapał’  maji yaruki マジやる気;
YM ワイエム ‘pełen motywacji’  yaruki manman やる気満々;
w (brak czytania) ‘śmiech’ warai 笑い72;
71
KY 語 to potoczna nazwa kategorii skrótowców literowych (tōjigo), które są popularyzowane
w środowisku młodzieżowym. Pochodzenie nazwy wiąże się z popularnością skrótowca KY ケーワイ
(kūki yomenai 空気読めない, dosł. ‘nie potrafi odczytywać atmosfery’, ‘nie czuje bluesa; nie czai; nie
kapuje, o co chodzi’) w ostatnich latach. Skrótowiec KY funkcjonuje w roli eufemizmu dla określania
osoby, której brakuje świadomości społecznej oraz orientacji kontekstowej, co może stanowić przeszkodę w płynnym przebiegu aktu komunikacyjnego, a w rezultacie doprowadzić do nieporozumienia.
72
Japońskim odpowiednikiem skrótowca LOL (z ang. laughing out loud ‘śmiać się głośno’),
który rozpowszechnił się w slangu internetowym, jest (笑) czyt. kakko warai, dosł. ‘śmiech w nawiasie’. Ostatnimi czasy zastępuje go zapis alfabetyczny za pomocą litery w, która może być powtarzana wielokrotnie odpowiednio do stopnia rozbawienia (w ‘śmieszne; zabawne’, www ‘bardzo
śmieszne; ubaw po pachy’). Litera w stanowi skrótowiec leksemu warai 笑 ‘śmiech’. Ze względu na
to, że skrótowiec ten występuje wyłącznie w swej postaci graficznej, nie jest konieczne podawanie
czytania w zapisie katakaną.
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b) złożone z pierwszych liter leksemów japońskich z pominięciem partykuł;
ATM エーティーエム ‘czekam na wiadomość od ciebie’  anata no tayori o matte iruあなたの便りを待っている73;
QBK キュービーケー ‘to dlatego, że piłka pojawiła się nagle’  kyū ni
bōru ga kita node 急にボールが来たので74;
AM エーエム ‘do zobaczenia później’  ato de mata ne 後でまたね;
PSI ピーエスアイ‘koszulka włożona w spodnie’  pantsu ni shatsu inパ
ンツにシャツイン;
c) złożone z pierwszych liter leksemu japońskiego i zapożyczenia;
PK ピーケー ‘majtki się wrzynają’  pantsu kuikonderu パンツ食い込
んでる (w języku japońskim skrótowcem PK posługują się również reprezentanci, komentatorzy oraz fani piłki nożnej w znaczeniu ‘rzut karny’, od
ang. penalty kick);
DD ディーディー ‘po raz pierwszy pojawić się na uczelni; zadebiutować
na uczelni w nowym stylu’  daigaku debyū 大学デビュー;
KS ケーエス ‘odebrać (wiadomość), ale jeszcze nie odpisać’  kidoku
surū 既読スルー (dosł. ‘odczytane i zignorowane’);
d) złożone z pierwszych liter wyrazów obcych w wyrażeniach, które nie funkcjonują w języku obcym;
AC エーシー ‘osoba, której pojawienie się psuje atmosferę; niemile widziana osoba’  z ang. air crusher;
e) złożone z pierwszych liter wyrazów obcych w wyrażeniach, które funkcjonują w języku obcym, ale których znaczenie różni się od oryginalnego;
IT アイティー ‘jeść lody’  aisukurīmu o taberu アイスクリームを食
べる;
OMG オーエムジー ‘tylko moja dziewczyna’  z ang. only my girl;
GHQ ジーエイチキュー albo ジーエッチキュー ‘wcześniej wracać do
domu’  z ang. go home quickly;
UK ユーケー ‘odchody’  unko うんこ;

73
ATM (z ang. automated teller machine ‘bankomat’) może stanowić zarówno skrótowiec
literowy frazy anata no tayori o matte iru ‘czekam na wiadomość od ciebie’, jak i żartobliwe
określenie charakterystycznego typu młodych mężczyzn, opierające się na zasadzie analogii do
sposobu działania bankomatu. W tym kontekście ATM to młody chłopak, który jest gotowy spełnić każdą zachciankę swojej dziewczyny i w konsekwencji wydać dużą kwotę pieniędzy, żeby
zaspokoić jej potrzeby.
74
Skrótowiec QBK nawiązuje do słynnej wypowiedzi Atsushiego Yanagisawy – jednego z piłkarzy grających w reprezentacji Japonii – który podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2006
roku nie wykorzystał szansy na zdobycie gola i tym samym skazał swoją drużynę na porażkę. Podczas jednego z wywiadów piłkarz tłumaczył się, iż jego błąd wynikał z tego, że nie spodziewał się
nagłego podania piłki w jego stronę, słowami Kyū ni bōru ga kita node 急にボールが来たので ‘to
dlatego, że piłka pojawiła się nagle’. Natychmiast stał się jednym z najczęściej cytowanych japońskich sportowców w internecie.
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2. skrótowce głoskowe złożone z liter alfabetu łacińskiego;
SPY スパイ, czyt. supai, ‘wyglądać okropnie bez makijażu’  suppin yabakune すっぴんやばくね;
3. skrótowce sylabiczne złożone z liter sylabariuszy kana;
yaoi やおい, czyt. yaoi, ‘bez kulminacji, bez efektu, bez sensu’75  yamanashi ochinashi iminashi やまなしおちなしいみなし;
4. inne;
ktkr  jako rezultat szybkiego zapisu (z pominięciem samogłosek) wyrażenia kita kore 来たこれ dosł. ‘przyszło to’, służącego do wyrażenia stanu
zadowolenia, satysfakcji.
W przeciwieństwie do skrótów (kontrakcji i abrewiacji) skrótowce (literowce, głoskowce, sylabowce) występują wyłącznie w przekazie pisemnym w celu
usprawnienia i nadania większej dynamiki komunikacji (kaiwa sokushin), zwłaszcza w przestrzeni wirtualnej. Niżej podane przykłady pochodzą z japońskich
stron internetowych i ilustrują trzy najczęściej obserwowane sposoby inkorporacji skrótowców w bardziej rozbudowane struktury składniowe.
1. Skrótowiec w funkcji rzeczownika w połączeniu ze spójką de aru である
‘być’ oraz jej wariantami:
MY de ganbarimasu.
MYで頑張ります。
‘Jestem naprawdę zmotywowany i dam z siebie wszystko’.
[http://www.excite.co.jp/News/bit/E1218098389034.html, dostęp: 12 lutego 2018]

Risō no kareshi wa ATM da to wakat ta.
理想の彼氏はATMだと分かった。
‘Zrozumiałam, że dla mnie wymarzonym typem faceta jest „bankomat”’.
[http://matome.naver.jp/odai/2136238771320646001, dostęp: 12 lutego 2018]

2. Skrótowiec w funkcji przymiotnika niepredykatywnego:
Myō ni YM na baito tte inai?
妙にYMなバイトっていない？
‘Nie ma tu osoby, która byłaby naprawdę zmotywowana do pracy dorywczej?’
[http://rilyakugojitenn.seesaa.net/article/185888166.html, dostęp: 12 lutego 2018]

3. Skrótowiec w połączeniu z czasownikiem posiłkowym suru する ‘robić’:
KS shiteru kareshi ni yagurarete yababababa.76
KSしてる彼氏にやぐられてやばばばば。
75
Nazwa yaoi odnosi się do kategorii japońskich filmów animowanych, których głównym motywem jest męska miłość homoseksualna, a głównymi odbiorcami są młode dziewczyny, zazwyczaj
nastolatki.
76
Neologiczny czasownik yaguru やぐる oznacza ‘zostać przyłapanym na zdradzie’ i pochodzi
od nazwiska japońskiej piosenkarki Mari Yaguchi, która została przyłapana przez męża na zdradzie
w ich rodzinnym domu. Kilka lat temu czasownik ten stanowił jeden z bardziej znanych wyrażeń
klasyfikowanych do mowy gyaru. Źródło: http://zokugo-dict.com/36ya/yaguru.htm [dostęp: 14 listopada 2018].
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‘Przyłapałam na zdradzie mojego faceta, który nie odpisywał mi na wiadomości. Co za masakra!’
[http://matome.naver.jp/odai/2137290569870733801, dostęp: 12 lutego 2018];

w Ore PK shichatta yo.
w俺PKしちゃったよ
‘lol Bielizna mi się wrzyna’.
[http://www.ncsoft.jp/profile/main/index?uid=251687, dostęp: 12 lutego 2018].

1.3. Hybrydyzacja skrótów w młodzieżowej odmianie języka
W mowie młodzieżowej dostarzegamy przykłady kontrakcji, które powstały
w wyniku połączenia komponentów japońskich z elementami zapożyczonymi
z innych języków, głównie z angielszczyzny.
Wyróżniamy dwie zasadnicze kategorie kontrakcji mieszanych:
1. kontrakcja powstała z połączenia leksemu japońskiego z zapożyczeniem;
riajū リア充 ‘satysfakcja z rzeczywistego życia’  riaru リアル od ang. real
‘prawdziwy; rzeczywisty’ + jūjitsu 充実 ‘pełnia; satysfakcja’;
puajū プア充 ‘satysfakcja pomimo biedy’  pua プア od ang. poor ‘biedny’
+ jūjitsu 充実 ‘pełnia; satysfakcja’;
sukipi 好きピ ‘ulubieni ludzie; ukochani ludzie’  sukina 好きな ‘ulubiony;
ukochany’ + pīpuru ピープル od ang. people ‘ludzie’ (ostatnimi laty wyrażenie
popularne wśród użytkowniczek Twittera, Instagrama oraz aplikacji LINE);
nekomeiku 猫メイク ‘koci makijaż’ (określenie charakterystycznego makijażu oczu naśladującego kształt oczu kota)  nekome 猫目 ‘kocie oczy’ +
meiku メイク od ang. make-up ‘makijaż’;
kigasu 希ガス dosł. ‘gaz obojętny’, w slangu internetowym w znaczeniu
‘wydaje mi się’ (w rezultacie naśladowania wymowy wyrażenia ki ga suru 気
がする ‘wydaje się; zdaje się’);
kamigē 神ゲー ‘boska gra; wyjątkowa gra’  kami 神 ‘bóstwo; boskie’ +
gēmu ゲーム od ang. game ‘gra’;
2. połączenie komponentu zapożyczonego z końcówką japońskich czasowników -(r)u るtraktowaną jako wykładnik spółgłoskowego paradygmatu derywacyjnego;
saboru サボる ‘wagarować; sabotować zajęcia lub pracę’  sabotāju サボ
タージュod fr. sabotage ‘sabotaż’ + -(r)u;
disuru ディスる ‘disować; nie szanować; gardzić’  disurisupekuto ディス
リスペクト od ang. disrespect ‘brak szacunku’ + -(r)u;
guguru ググる ‘guglować; guglić; szukać za pomocą wyszukiwarki Google’
 guguru od ang. Google + -(r)u;
pakuru パクる ‘plagiatować; kraść’  pakken パッケン od niem. packen
‘pakować; zbierać’ + -(r)u;
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misuru ミスる ‘popełnić błąd; popełnić gafę; spudłować’  misu ミス od
misutēku ミステークod ang. mistake ‘pomyłka; błąd’ + -(r)u;
takuru タクる‘jechać taksówką’  taku タクod takushī タクシー od ang.
taxi + -(r)u.

2. Szczególne użycie su iksów słowotwórczych w języku
młodzieżowym
W tej części opisu zostanie omówionych sześć sufiksów słowotwórczych, które
uznaje się za charakterystyczne dla mowy potocznej współczesnej młodzieży japońskiej. Będą to następujące sufiksy: -byō 病, -kei 系, -mōdo モード, -kyara
キャラ, -tan たん oraz -teki 的. Sufiksy te mają różne znaczenia, ale łączy je
jedna wspólna cecha – służą do wskazywania określonych typów osobowości, zachowań, stanów, nastrojów etc. Nieco odosobniony przykład stanowi sufiks -teki,
który w mowie młodzieżowej łączy się niekonwencjonalnie z zaimkami pierwszej
osoby w celu wskazania, iż mówiący prezentuje swoje indywidualne poglądy lub
zwraca uwagę na zjawiska i zachowania typowe dla jego osobowości, a zatem
w znaczeniu ‘jak dla mnie’, ‘według mnie’, ‘po mojemu’, ‘w moim stylu’.
W omawianym tu zbiorze sufiksów świadomie pominięto przyrostek -ppoi,
opisany w części poświęconej formom dwuznacznym i służącym do obniżania
stopnia pewności sądu. Niemniej formę tę należy również klasyfikować do grupy
sufiksów popularyzowanych w komunikacji przez japońską młodzież.
Młodzi użytkownicy japońszczyzny przejawiają skłonność do przekraczania
barier wytyczonych przez normę językową, narzucającą zasady poprawności gramatycznej, i świadomie dokonują ekstensji znaczeniowej jednostek językowych,
między innymi wspomnianych tutaj przyrostków. Wynika to głównie z naiwnej
potrzeby kategoryzowania, typowej dla okresu dorastania nie tylko w Japonii,
ale także w innych krajach. Młodzież przejawia tendencję do „szufladkowania”
innych oraz szukania dla siebie miejsca w mniejszych zbiorowościach, zarówno
w społeczności klasowej, sąsiedzkiej, jak i subkulturach.
Użycie sufiksów kategoryzujących jest konsekwencją powyższych motywów,
a ich produktywność wynika z atrakcyjności oraz aktualnie panującej mody językowej. Stanowią one odzwierciedlenie obecnych trendów i często w sposób wyolbrzymiony komunikują łatwo dostrzegalne i powtarzalne przymioty młodych
ludzi. Nowe derywaty, które powstają przez dodawanie wspomnianych sufiksów,
wyrażają stosunek do wyróżnionych typów zachowań i ich ocenę.
Zachowania te świadczą o odczuwanej przez współczesnych młodych ludzi
potrzebie wyalienowania się z ogółu, który uznaje się za sztampowy, pospolity,
a przez to banalny i nudny, a z drugiej strony zostania zaakceptowanym w jakiejś
pomniejszej grupie rówieśników, zwolenników tej samej mody albo osób, które
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imponują innym swoimi oryginalnymi zachowaniami i pomysłami. Do tego dochodzi tendencja do oceniania i kategoryzowania innych, zwłaszcza tych, których
uznaje się za odmiennych, ale w sposób nie do zaakceptowania – skoro nie pasują
oni do „standardów” zachowań aprobowanych przez młodzież, należy te osoby
w jakiś sposób językowo wykluczyć, naznaczyć i zaszufladkować.
W niniejszej części w zapisie leksemów zawierających sufiksy słowotwórcze
wprowadzono znak dywizu (np. uyoku-kei ‘prawicowy’, shakai-teki ‘społeczny’),
chociaż w standardowej transkrypcji łacińskiej jest on często pomijany (uyokukei,
shakaiteki itp.).

2.1. -byō
W standardowej odmianie języka japońskiego morfem sinojapoński byō 病 ‘choroba’ można odnaleźć w licznych wyrażeniach odnoszących się do zdrowia lub do innych zjawisk związanych z medycyną. Morfem ten występuje w takich złożeniach
jak byōki 病気 ‘choroba’, byōin 病院 ‘szpital’, byōgen 病原 ‘patogen’, utsubyō 鬱
病 ‘depresja’, densenbyō 伝染病 ‘choroba zakaźna’, jūbyō 重病 ‘ciężka choroba’.
W socjolekcie młodzieżowym można zaobserwować tendencję do używania
morfemu -byō w charakterze sufiksu w wyrażeniach kategoryzujących oraz deprecjonujących osoby, które w swoim zachowaniu prezentują postawy nadmiernej pewności siebie i wywyższania się względem innych. Takie osoby najczęściej
porównuje się do młodych ludzi, którzy spędzili pewien krótki czas w określonym środowisku (uczelnianym lub zawodowym) i na tej podstawie uznają swoją
wiedzę oraz doświadczenie za upoważniające ich do zachowań egoistycznych
lub narcystycznych. Przejawia się to zarówno w ich ubiorze, sposobie mówienia
i zachowania, jak i w manifestowanych poglądach. W odniesieniu do takich zespołów zachowań sufiks -byō można tłumaczyć jako ‘syndrom’:
chūni-byō 中二病 ‘syndrom drugiego roku szkoły gimnazjalnej’, ‘syndrom gimbazy’77
Określenie młodych ludzi, którzy przejawiają tendencje narcystyczne, a także wykazują
nadmierną pewność siebie oraz skłonność do wkładania w powierzone zadania nadmiernego wysiłku pomimo ograniczeń i braku zdolności. Często towarzyszą temu dziwne, czasem
szokujące zachowania mające na celu wywarcie wrażenia na rówieśnikach.
daini-byō 大二病 ‘syndrom drugiego roku studiów’
W odniesieniu do młodych, ale dorosłych osób, które przejawiają skłonność do manifestowania postawy indywidualistycznej, narzucania swojego zdania w przesyłanych za pomocą
telefonu lub smartfona wiadomościach typu SMS, a także nagminnego podkreślania różni-

77
Polski leksem gimbaza stanowi kolokwialne określenie pokolenia gimnazjalistów albo osób
o mentalności porównywalnej z uczniami gimnazjum.
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cy między młodymi i niedojrzałymi emocjonalnie licealistami a dorosłymi już studentami.
Uznaje się ich za częstych klientów kawiarni sieci Starbucks.
shani-byō 社二病 ‘syndrom drugiego roku pracy’
W odniesieniu do młodych, ale aktywnych zawodowo osób, które uznaje się za tzw. shakaijin
社会人 ‘osoby społeczne’. Osoby z syndromem drugiego roku pracy manifestują wyższość
w stosunku do osób, które jeszcze nie rozpoczęły kariery zawodowej. Prezentowana przez
nich postawa jibun tte kakkoii nā 自分ってカッコいいな ‘ależ jestem super’ wynika
z przekonania, iż pomimo tego, że są świadomi, w jak trudnych i beznadziejnych czasach
przyszło im żyć, potrafią zaakceptować rzeczywistość i pracować na własne utrzymanie.

Powyższe wyrażenia powstały w środowisku netto surangu ‘slangu internetowego’, ale ze względu na upowszechnienie się zjawiska syndromu drugiego
roku można je sporadycznie odnaleźć w słownikach języka japońskiego. W opinii
niektórych lingwistów osoby cierpiące na wspomniane syndromy w skrajnych
przypadkach powinny poddać się leczeniu medycznemu.
Innym popularnym wyrażeniem składniowym, w którym pojawia się syntaktyczny sufiks -byō, jest o-uchi ni kaeritai-byō お家に帰りたい病 ‘syndrom chęci
powrotu do domu’. Sufiks towarzyszy tu formie wolitywnej czasownika wyrażonej końcówką -tai, a w zasadzie całej frazie wyrażającej wolitywność.
O-uchi ni kaeritai-byō. Henjin, e kaku no suki, ichiō onna. Shaberu komyushō.
お家に帰りたい病。変人、絵描くの好き、一応女。喋るコミュ障。
‘Jestem typem chętnie wracającym do domu. Dziwaczka lubiąca malować obrazy, no, powiedzmy, że kobieta. Mam problemy z komunikacją’.
[Twitter, @estate_luglio, dostęp: 12 marca 2015]

Powyższe wyrażenie odnosi się w tym przypadku do zjawiska otaku オタク –
młodych ludzi, którzy preferują przebywanie w odosobnieniu i stronią od aktywności towarzyskich oraz interakcji z rówieśnikami, gdyż pragną poświęcać czas
i energię na zajmowanie się swoimi pasjami. Według autorów publikacji poświęconej socjologii młodych Japończyków wzrost liczby osób klasyfikujących się
do subkultury otaku stopniowo przestaje być uważany za problem socjologiczny
i zaczyna być postrzegany jako nowa forma mody młodzieżowej78.
78
Ze zjawiskiem otaku często powiązywany jest problem hikikomori, który stanowi główny
przedmiot aktualnego dyskursu nad społecznymi patologiami w Japonii (Y. Imoto, T. Toivonen [w:]
Goodman et al. 2012: 15). Hikikomori 引きこもり ‘wycofany; schowany w środku’ (od czasownika
złożonego hikikomoru 引きこもる, gdzie hiku 引く oznacza ‘wycofywać; wciągać; ciągnąć’, a komoru こもる ‘ukrywać się; zamykać się’) to określenie syndromu wycofania społecznego. Młodzi
ludzie rezygnują z wszelkich form interakcji społecznych na rzecz spędzania każdej wolnej chwili
w odosobnieniu, najczęściej w zamkniętym pomieszczeniu. Zachowanie to często motywowane jest
zaburzeniami psychicznymi jednostki. W niektórych przypadkach rodzice wykazują postawę aprobującą wycofanie się dzieci, kupując im sprzęty elektroniczne i serwując posiłki pod drzwi pokoju.
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2.2. -kei
Sufiks -kei 系 o znaczeniu ‘system; grupa; rodowód; typ’ w standardowej odmianie języka łączy się wyłącznie z rzeczownikami. Można wyróżnić następujące
kategorie nazw, w których występuje ten przyrostek:
1. nazwy układów planetarnych, narządów oraz systemów: taiyō-kei 太陽系
‘układ słoneczny’, kekkan-kei 血管系 ‘układ krwionośny’, meneki-kei 免疫
系 ‘układ odpornościowy’, seitai-kei 生態系 ‘ekosystem’;
2. nazwy pochodzenia: ni-kkei 日系 ‘japońskiego pochodzenia’, chūgoku-kei 中
国系 ‘chińskiego pochodzenia’, ajia-kei アジア系 ‘azjatyckiego pochodzenia’;
3. nazwy poglądów i kierunków politycznych, filozoficznych, wyznaniowych:
hoshu-kei 保守系 ‘konserwatywny’, uyoku-kei 右翼系 ‘prawicowy’, sayoku-kei 左翼系 ‘lewicowy’;
4. nazwy przedmiotów, kierunków lub dziedzin nauki: bunka-kei 文科系 ‘humanistyczny’, rika-kei 理科系 ‘ścisły’.
Współczesna japońska młodzież stosuje sufiks -kei do tworzenia neologizmów słowotwórczych o z gruntu odmiennym znaczeniu. Najczęściej łączy się
on z rzeczownikami, ale często dodawany jest również do innych części mowy,
między innymi do czasowników w formie wolitywnej -tai たい ‘chcę’ lub do
przymiotników. Pomimo różnej łączliwości spełnia jedną zasadniczą funkcję –
nazywa kategorię osób zachowujących się w charakterystyczny sposób lub manifestujących określony zespół postaw, w znaczeniu osoba ‘typu X’, ‘rodzaju X’,
‘klasyfikująca się do grupy X’.
1. -kei po rzeczownikach:
Nikushoku-kei joshi 肉食系女子 ‘dziewczyna typu mięsożernego’ – młoda kobieta, która
przejawia nadmierne w porównaniu ze swoimi rówieśniczkami zainteresowanie sprawami
miłosnymi, a w szczególności sferą seksualną. Dziewczyna mięsożerca jest aktywna i potrafi sama podjąć inicjatywę, nie czekając na sygnał od mężczyzny.
Sōshoku-kei danshi 草食系男子 ‘chłopak typu roślinożernego’ – młody mężczyzna, dla
którego zdobycie partnerki nie stanowi kwestii priorytetowej, ponieważ nie przejawia on
zainteresowania sferą miłosną i seksualną. Większą wagę przywiązuje do dbałości o swój
wygląd i życiowy komfort niż do rywalizacji z innymi mężczyznami o względy kobiet
lub sukces zawodowy. Chłopak roślinożerca jest zatem bierny i nigdy sam nie podejmuje
inicjatywy zawarcia znajomości.
Danjiki-kei danshi 断食系男子 ‘chłopak typu poszczącego’ – młody chłopak, który nie
przejawia zainteresowania sferą seksualną, a nawet manifestuje antypatię lub wstręt w stosunku do kontaktów cielesnych z kobietami.
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Janīzu-kei ジャニーズ系 ‘typ Johnniego’ – młody mężczyzna, którzy ze względu na charakterystyczny typ urody, specyficzny sposób ubioru i stylizację przypomina gwiazdy telewizji pracujące dla agencji Johnny & Associates, Inc., zajmującej się wyszukiwaniem młodych męskich talentów, promowaniem ich oraz dbaniem o ich wizerunek i rozwój kariery
w show-biznesie.
Taiikukai-kei 体育会系 ‘typ osiłka; typ zapalonego sportowca’, dosł. ‘typ członka klubu
sportowego’ – określenie młodej osoby, zazwyczaj mężczyzny, która spędza większość czasu
na aktywnościach w klubach sportowych, dużą wagę przywiązuje do panujących tam zhierarchizowanych relacji i w związku z tym wymaga posłuszeństwa od młodszych członków.
Określenie to jest raczej pejoratywne, gdyż sugeruje, że taki typ osoby narzuca swoje zdanie,
często demonstruje swoją siłę i wywyższa się wobec słabszych od siebie.
Oyaji-kei joshi79 親父系女子 ‘dziewczyna typu „mój stary”’ – młoda dziewczyna, która
swoim zachowaniem odbiega od stereotypu młodej Japonki, czego przejawem może być
tendencja do nadmiernego spożywania alkoholu, opowiadania niezabawnych dowcipów
w towarzystwie (tzw. oyaji gyagu おやじギャグ dosł. ‘dowcipy starego’); określenie niekulturalnego zachowania, a nawet siadania w męskim stylu.
Himono-kei joshi 干物系女子 ‘dziewczyna typu wysuszonej ryby’ – młoda dziewczyna,
której sposób ubioru i zachowania we własnym domu całkowicie różni się od tego, jak prezentuje się w środowisku pozadomowym. W przestrzeni domowej nie dba o swój wygląd,
higienę i maniery, ale kiedy pojawia się w miejscach publicznych, „nakłada maskę” dziewczęcej, zadbanej i świetnie orientującej się w tematyce aktualnych trendów modowych.
Bijin-kei 美人系 ‘typ pięknej kobiety; typowa piękność’ – w odniesieniu do przedstawicielek płci żeńskiej klasyfikujących się do kategorii pięknej kobiety, typowej piękności.

2. -kei po formie wolitywnej czasownika:
gakkō ikitaku nai-kei nīto 学校行きたくない系ニート
‘leser, który nie znosi chodzić do szkoły’ (ang. NEET)80
[Twitter: @shioyakisobaaa, data nieznana];

79
Oyaji 親父 lub オヤジ ‘staruszek’ – poufałe określenie relacji pokrewieństwa stosowane
w zwrotach do własnego ojca, ale również do szefa lub właściciela restauracji, z którym łączą nas
dość zażyłe, przyjazne stosunki. W języku potocznym żartobliwe określenie starszego mężczyzny.
80
NEET ニート(japońska wymowa nīto) – akronim angielskiego wyrażenia Not in Education,
Employment or Training ‘niewykształcony, niezatrudniony, niewyszkolony’ – kategoria młodych ludzi, którzy prowadzą pasywny tryb życia i przekładają leniwe spędzanie czasu nad dbałość o rozwój
intelektualny, zdobycie wykształcenia lub zatrudnienia. Często utrzymywani przez swoich rodziców.
Skrót NEET został po raz pierwszy użyty w Wielkiej Brytanii, pojęcie wkrótce się spopularyzowało,
a zjawisko przez nie opisywane zostało uznane za problem społeczny krajów azjatyckich, tj. Japonii,
Korei Południowej oraz Tajwanu. Zob. więcej w T. Toivonen [w:] Goodman et al. 2012: 139–158.
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nido to mitaku nai-kei 二度と見たくない系
‘typ, którego nie chciałoby się drugi raz zobaczyć’
[Twitter: @yuya0909, dostęp: 12 maja 2014];

3. -kei po przymiotnikach:
kawaii-kei かわいい系 ‘typ słodziaka; uroczy typ’
zannnen-kei 残念系 ‘typ rozczarowujący; typ taki, że aż żal’
w odniesieniu do osoby, która jest atrakcyjna i ma dobry charakter, ale posiada jakiś jeden
istotny defekt, który przeważa nad jej zaletami
[Nihongo zokugo jisho 日本語俗語辞書 (Słownik kolokwialnego japońskiego),
http://zokugo-dict.com/, dostęp: 14 maja 2018].

W języku dorosłych sufiks -kei tworzy znaczenie całkiem poważnego pochodzenia związków genetycznych, przynależności do systemów klasyfikacyjnych
i tym podobnych, podczas gdy w mowie młodzieżowej przywary bądź negatywnie oceniane skłonności i zachowania zostają dowcipnie wkomponowane w nieistniejący pseudosystem wad i słabostek. Przypomina to niekiedy żartobliwe
użycie w języku polskim ironicznych epitetów bądź określeń eufemizujących
analogiczne zachowania, jak na przykład „typ buntownika”, „Casanova się znalazł”, „Don Juan jeden”, „będzie mi tu Einsteina udawał”, „koneser tanich win”,
„koneser kobiet”, „wielka pani z miasta” etc.

2.3. Quasi-su iks -mōdo
Forma mōdo モード to zapożyczenie z języka angielskiego, pochodzi od wyrazu mode ‘tryb; stan’ wywodzącego się z łacińskiego rzeczownika modus ‘metoda; środek; sposób’. W języku japońskim funkcjonuje również wyraz homonimiczny formy mōdo, który powstał od innego angielskiego rzeczownika mode
‘moda; styl’.
Można się zastanawiać nad tym, czy mōdo ma w języku japońskim status sufiksu (-mōdo) czy też samodzielnego komponentu złożeń (mōdo). Dla niektórych
lingwistów japońskich -mōdo pełni funkcję sufiksu, gdyż jego użycie jest oparte
na seryjnie reprodukowanym modelu połączeń, a z uwagi na łączną pisownię jego
status sufiksu wydaje się już ustabilizowany. Jednakże z naszego punktu widzenia
można go interpretować także jako przypadek kompozycji tworzącej hybrydalne
połączenia rzeczownikowe. Drogą kompromisu możemy przyjąć, że -mōdo stanowi komponent słowotwórczy o statusie quasi-sufiksu, gdyż wyspecjalizował
się on w znaczeniu ‘tryb; stan’.
W funkcji quasi-sufiksu -mōdo występuje przede wszystkim w terminologii
technicznej w odniesieniu do nazw funkcji oraz opcji ustawień nowoczesnych
urządzeń elektronicznych, takich jak telefon, smartfon lub komputer, na przykład:
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kinai-mōdo 機内モード ‘tryb samolotowy’ to ustawienie blokujące połączenia aparatu telefonicznego;
teibatterī-mōdo 低バッテリーモード ‘tryb oszczędzania baterii’ powoduje wydłużenie
żywotności baterii przez blokowanie niektórych funkcji aparatu telefonicznego;
manā-mōdo マナーモード ‘tryb cichy’ skutkuje wyciszeniem dzwonka i sygnału aparatu
telefonicznego;
shōene-mōdo 省エネモード ‘tryb oszczędzania energii’ wydłuża żywotność baterii urządzenia.

Zgodnie z definicją zamieszczoną w internetowym słowniku kolokwializmów
Nihongo zokugo jisho przyrostek -mōdo funkcjonuje w mowie młodzieżowej od lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i odnosi się do takich sfer życia młodzieży
jak kondycja fizyczna (taichō 体調), stan rzeczy i otoczenia (jōkyō 状況), a także
aktualna sytuacja (jōtai 状態). Według autorów słownika największa popularność
przyrostka przypada na początek lat dziewięćdziesiątych, w późniejszych latach
liczba osób używających formy -mōdo do opisu stanu rzeczy lub oceny aktualnego
nastroju znacznie zmalała, ale ostatnimi czasy ponownie zyskuje popularność. Oto
przykłady słów utworzonych poprzez dodanie przyrostka -mōdo:
o-tsukare-mōdo お疲れモード ‘stan zmęczenia; stan wykonanego zadania’
[Nihongo zokugo jisho, dostęp: 20 czerwca 2018];

o-yasumi-mōdo お休みモード ‘tryb urlopowy; wypoczynkowy’ – używane do określenia
sytuacji, w której osoba udaje się na wypoczynek lub jest w trakcie urlopu i przerwy od
codziennych obowiązków
[Nihongo zokugo jisho, dostęp: 20 czerwca 2018];

benkyō-mōdo 勉強モード ‘tryb nauki’ – używane do określenia sytuacji wymagającej
od młodego człowieka pełnego zaangażowania w naukę, przede wszystkim w trakcie
sesji egzaminacyjnej lub przed przystąpieniem do egzaminów wstępnych do liceum lub
na uczelnię wyższą
[http://woman.mynavi.jp/article/131208-55/, dostęp: 16 czerwca 2018];

tatakai-mōdo 戦いモード ‘tryb walki’ – opisuje stan dużego zaangażowania się w określone działania, determinacji i poświęcenia w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów;
często stosowany również w odniesieniu do walki jako aktualnego działania zawodników
gier komputerowych
[http://www.kagayagolf.com/hondana/book029.html, dostęp: 16 czerwca 2018].
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2.4. -kyara
Następnym sufiksem służacym do wskazywania typów ludzkich zachowań
jest -kyara キャラ, który jest skrótem od zapożyczenia z języka angielskiego
kyarakutā キャラクター (od ang. character) ‘charakter; osobowość; postać z filmu, komiksu, popularnej powieści’. W języku japońskim rzeczownik kyarakutā
służy do nazywania postaci z komiksów lub filmów animowanych, artykułów
konsumpcyjnych i przemysłowych promujących popularnych bohaterów, a także
maskotek miast, regionów lub drużyn sportowych, rzadziej występuje w znaczeniu ‘osobowość; usposobienie; charakter’ (Tsukamoto 2007: 4). Skrót kyara キャ
ラwystępuje zarówno jako niezależny rzeczownik, między innymi w połączeniu
z czasownikiem enjiru 演じる ‘grać; odgrywać’  kyara o enjiru キャラを演
じる ‘odgrywać rolę; wcielać się w postać’, jak i jako przyrostek wskazujący na
jakieś typowe zachowania ludzi, w znaczeniu ‘postawa; rola; typ’.
Yuki Honda rozpatruje użycie tego sufiksu z perspektywy psychologii młodzieży, definiując kyaraka キャラ化 ‘zmiany osobowości; procesy osobowościowe; upostaciowienie’ jako „wcielanie się w role, których wymagają od nas ludzie,
chociaż nie jest to zgodne z naszymi własnymi odczuciami” (2011: 54). Badaczka
utożsamia aktualnie obserwowaną tendencję do wcielania się w określone role
przez uczniów japońskich szkół z wahaniami tożsamości (aidentiti yuragi アイ
デンティティ揺らぎ)81. Wahania te wynikają ze słabej psychiki młodych ludzi,
którzy ulegając wpływom otoczenia, a także chcąc wywrzeć wrażenie lub wywołać zaskoczenie wśród kolegów i koleżanek z grupy lub z klasy, nadmiernie
eksponują pewne oryginalne, często niestandardowe zachowania.
Na przykładzie analizy zaimków pierwszoosobowych używanych przez japońskie gimnazjalistki Honda stwierdza, że uczennice, które wykazują wysoki
stopień wahań tożsamości i przejawiają silną tendencję do wcielania się w różne
role, używają standardowych zaimków żeńskich (watashi, atashi), zaimka poszerzającego sferę nadawcy uchi o pochodzeniu regionalnym, a także w określonych
sytuacjach wprowadzają zaimki męskie (ore, boku, jibun) w odniesieniu do siebie
samych (2011:61).
Spośród popularnych wyrażeń z przyrostkiem -kyara, odnoszących się do typowych postaw, które przyjmują uczniowie japońskich szkół, przede wszystkim
gimnazjalnych i licealnych, warto wyróżnić:

81
Na podstawie wyników badań socjologicznych Honda zauważa, że stopień zmienności (yuragi 揺らぎ) oraz dyskomfortu wywołanego poczuciem niespójności (iwakan 違和感) z własną tożsamością jest zależny od takich czynników jak: status ucznia w środowisku klasowym (chii no kōtei
地位の高低), predyspozycje osobowościowe do wcielania się w różne postaci (kyara o enjiru キャ
ラを演じる) oraz możliwość tworzenia odrębnej przestrzeni dla relacji z kolegami i koleżankami
(tomodachi kankei no shimauchūka 友達関係の島宇宙化) (2011:59).
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ijirare-kyara いじられキャラ ‘postawa błazna’ – od czasownika ijiru 弄る‘bawić się
czymś/kimś; pogrywać sobie’, wyrażenie odnoszące się do młodej osoby, której prowokacyjne zachowanie polegające na ośmieszaniu samej siebie, a także odgrywaniu nieudacznika sprawia, że staje się przedmiotem żartów otoczenia82; innym podobnym wyrażeniem jest
fuzaketa-kyara ふざけたキャラ‘żartowniś; błazen’;
burikko-kyara ぶりっ子キャラ ‘postawa pozerska; udawane niewiniątko’ – młoda kobieta, która wciela się w rolę niewinnej, słabej i niezaradnej w celu zwrócenia na siebie uwagi
płci przeciwnej i wywołania opiekuńczych uczuć u partnera lub obiektu zainteresowania;
in-kyara 陰キャラ ‘mroczna postawa’ – od japońskiego leksemu in 陰83 ‘melancholia;
smutek; cień’; opisuje pesymistyczne nastawienie do świata, mroczny i przygnębiony wyraz twarzy oraz introwertyzm. Osoba określana w ten sposób często staje się obiektem
drwin, a nawet ofiarą przemocy rówieśników;
yō-kyara 陽キャラ ‘promienna postawa’ – od japońskiego leksemu yō 陽 ‘słońce; promień; jasność’; stanowi antonim wyżej zdefiniowanego określenia in-kyara, wyraża postawę pozytywną, radosną, promienną i wprowadzającą miłą atmosferę; osoby tak określane
cieszą się dobrą opinią, sympatią oraz popularnością wśród rówieśników.

Warto również nadmienić, że wcielanie się w określone role (kyara), którym
przypisywane są uwydatnione, często przerysowane cechy charakteru i skłonności, stanowi powszechne zjawisko obserwowane w japońskich mediach. Zarówno w przypadku bohaterów animacji czy komiksów, jak i członków popularnych japońskich grup wokalno-tanecznych świadomie eksponowane są jakieś ich
szczególne cechy osobowości i wizerunku, a celem tego jest przyciąganie uwagi
fanów. Młodzi ludzie chcą się bowiem utożsamiać ze swoimi ulubionymi postaciami oraz idolami, naśladować ich zachowania, gesty, sposób wypowiadania się,
powielać pewne wzorce modowe, posiadać te same gadżety. Popularyzowanie
kyara spełnia zatem istotne funkcje marketingowe, gdyż jak można się domyślić,
im bardziej wyrazista jest dana postać, tym większe zainteresowanie może wzbudzić wśród przestawicieli młodej generacji (Duc-Harada 2019: 305).

Honda zauważa, iż w rolę błazna wcielają się głównie osoby pewne siebie i zajmujące wysoką
pozycję w środowisku klasowym, które kontrowersyjnym zachowaniem próbują wzbudzić zainteresowanie lub wywołać zaskoczenie (2011:49).
83
Leksem in 陰 to japoński odpowiednik chińskiego yin, który według starożytnej filozofii chińskiej stanowi jeden z dwóch uzupełniających się pierwiastków yin 陰 ‘biegun ciemny’ oraz yang
陽 ‘biegun jasny’. Yin symbolizuje żeński aspekt natury ludzkiej, który charakteryzują bierność,
ciemność i chłód; yang symbolizuje męski aspekt natury, który cechują aktywność, jasność i ciepło.
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2.5. -tan
Przyrostek -tan たん jest neologizmem utworzonym przez młode Japonki, które
deklarują przynależność do subkultury młodzieżowej gyaru.W związku ze stopniowym zanikiem mody gyaru w ostatnich latach wspomina się o coraz rzadszym
pojawianiu się struktur językowych określanych wspólnym terminem gyarugo ギ
ャル語 ‘język subkultury gyaru; mowa gyaru’. Z tego powodu wielu przedstawicieli starszego pokolenia twierdzi, iż tematyka ta nie jest już aktualna. Okazuje się
jednak, że w środowisku internautów, zwłaszcza wśród użytkowników serwisów
społecznościowych takich jak Twitter czy Instagram, często można natrafić na komentarze zamieszczane przez młode dziewczyny, które deklarują przynależność
do wspomnianej subkultury. Ponadto w dalszym ciągu publikowane i chętnie czytywane są czasopisma tworzone i przeznaczone dla japońskich gyaru, takie jak
„Koakuma Ageha”, „I LOVE mama” oraz „Ranzuki”, które stanowią źródło leksyki młodzieżowej związanej z tematyką mody, kosmetyków oraz form spędzania
wolnego czasu przez współczesne młode kobiety.
W japońskich artykułach oraz monografiach odnoszących się do problematyki socjolektu młodzieżowego o mowie gyaru najczęściej wspomina się przy
okazji rozważań nad osobliwościami językowymi współczesnej japońszczyzny
potocznej albo nad specyfiką mowy młodych kobiet. Badacze japońszczyzny piszą o tym zjawisku krótko – akcentują jego obecność, ale nie poświęcają mu zbyt
wiele miejsca w swoich refleksjach nad modnym językiem84.
Co ciekawe, w 2001 roku w środowisku polskich językoznawców pojawił się
tekst autorstwa Alfreda F. Majewicza, w którym badacz odniósł się do fenomenu
języka subkultury gyaru. Majewicz zwrócił uwagę na rewolucyjne zmiany, jakie
następowały na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w różnych
dziedzinach życia Japończyków. Wymienił między innymi zarzucenie tradycyjnego systemu dożywotniego zatrudnienia, widoczny wzrost liczby kobiet aktywnie
pracujących zawodowo oraz wzrastający dobrobyt – wszystko to stworzyło sprzyjające warunki do powstania nowego pokolenia ludzi, tzw. shinjinrui 新人類 dosł.
‘nowego gatunku ludzi’. Z niego zaś wywodzi się subkultura gyaru – młodych
i wyzwolonych Japonek, których świadomym wyborem była przynależność do kręgu kobiet niepracujących (hatarakanai 働かない), niezamężnych (kekkon shinai
結婚しない) i bezdzietnych (umanai 生まない). Majewicz wymienił pięć postaw nihilizmu, które charakteryzowały „nowy gatunek ludzi” i które odpowiaPodstawowe informacje na temat fenomenu gyaru oraz gyarugo możemy odnaleźć w pracach
następujących japońskich autorów: Osamu Nakano, Wakamono bunka jinruigaku. Ijin toshite no wakamonoron [Antropologia kultury młodzieżowej. Młodzi jako ci obcy] (1991), Akihiko Yonekawa,
Gendai wakamono kotoba kō [Rozważania nad współczesnym socjolektem młodzieżowym] (1996),
Denbē Kimura i Yūko Tanigawa, Shingo. Ryūkōgo. Kotoba no sengoshi. 1945-2006 [Neologizmy.
Modne słowa. Historia języka po wojnie. 1945–2006] (2006), Yasuo Kitahara, Mondai na Nihongo
[Kłopotliwy język japoński] (2011).
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dały również typowym zachowaniom japońskich gyaru „małpującym wszystko
co amerykańskie, na fali ruchu «wyzwolenia kobiet»” (2001: 37): mukiryoku 無
気力 ‘zniechęcenie’, mukando 無感度 ‘brak wrażliwości’, mukanshin 無関心
‘obojętność’, musekinin 無責任 ‘brak odpowiedzialności’ oraz busahō 無作法
‘brak manier’ (2001: 35–37).
Jego artykuł powstał początkiem nowego stulecia, kiedy istnienie swoistego
fenomenu mody oraz języka subkultury gyaru było silnie zauważalne. Było to
zjawisko rozpowszechnione i wywołujące rozmaite debaty i spory; można powiedzieć, iż była to jedna z bardziej interesujących kwestii socjologicznych i antropologicznych tamtego czasu. Niemniej jednak również dziś zjawisko to przytaczane
jest nader często w dyskusji nad społecznym zróżnicowaniem języka, toczącej
się w mediach i na różnych platformach internetowych. Najczęściej wspomina się
o mowie gyaru w odniesieniu do dynamicznie rozwijającego się slangu internetowego, w którym liczne nowe formy językowe, wyraźnie zindywidualizowane
i niekonwencjonalne, tworzone są przez młode internautki utożsamiające się z tą
subkulturą lub zainteresowane wychodzącymi poza standardy formami promowania siebie, swojej grupy i oryginalnego stylu życia.
Młode Japonki w postach, komentarzach oraz nazwach profilowych wprowadzają liczne neologizmy, wśród nich również formy, które powstały przez dołączenie sufiksu -tan. Przyrostek ten zostaje najczęściej wprowadzony w miejsce
końcówki przymiotników predykatywnych (-i) i pełni funkcję emfatyczną. Sporadycznie bywa dodawany również do innych części mowy. Ze względu na silne
zrośnięcie się końcówki -tan z częścią nieodmienną leksemu (analogicznie do
końcówki -i) nie jest konieczne wprowadzanie znaku dywizu w zapisie zlatynizowanym. Oto przykłady:
yabatan やばたん zamiast formy standardowej przymiotnika predykatywnego yabai やば
い ‘świetny; niesamowity; przerażający’;
kyawatanきゃわたん zamiast formy standardowej przymiotnika predykatywnego kawaii
可愛い ‘uroczy; słodki’ z dodatkową palatalizacją spółgłoski k kj;
tsuratan つらたん zamiast formy standardowej przymiotnika predykatywnego tsurai 辛い
‘ciężki; bolesny; okrutny; uciążliwy; trudny do zniesienia’;
kowatan こわたんzamiast formy standardowej przymiotnika predykatywnego kowai 怖い
‘straszny; przerażający; bać się’;
Rabutan 笑 kanojo chō kyawatan dakara sore dake de manzoku jan.
らぶたん笑 彼女ちょーきゃわたんだからそれだけで満足じゃん。
‘Miłość haha wystarczy mi to, że jest z niej superurocza laska’.
[Twitter: @Teyandei0403, dostęp: 16 listopada 2012]

Powszechność tego rodzaju form utworzonych przez dodanie sufiksu -tan
stanowi potwierdzenie tego, że odmiana socjolektu młodzieżowego, jaką jest
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gyarugo, stanowi przykład skrajnej indywidualizacji językowej, która wynika ze
swobody i niedbałości językowej, a także całkowitej ignorancji w stosunku do
standardu językowego. Młode Japonki utożsamiające się ze wspomnianą subkulturą manifestują w ten sposób swoją odrębność i brak poważania obowiązujących
reguł, gdyż stawiają one siebie i swoje prawo do indywidualizmu ponad nimi.
Tego rodzaju promowanie zachowań niestandardowych ma również spełniać
funkcję swoistej prowokacji językowej i socjologicznej, gdyż japońskie gyaru
swoim językiem i kontrowersyjnymi zachowaniami otwarcie przeciwstawiają się
stereotypowym wyobrażeniom na temat japońskich kobiet.

2.6. -teki
Sufiks przymiotnikowy -teki 的 jest formantem słowotwórczym, za pomocą którego tworzy się niepredykatywne przymiotniki odrzeczownikowe komunikujące
związek desygnatu rzeczownika z jakąś dziedziną. Zakładając, że X odpowiada
rzeczownikowi, X-teki tłumaczymy jako ‘odnoszący się do X’, ‘posiadający te
same cechy co X’, ‘będący taki jak X’ lub ‘typowy dla X’, na przykład:
shakai 社会 ‘społeczeństwo’  shakai-teki 社会的 ‘społeczny’;
keizai 経済 ‘ekonomia’  keizai-teki 経済的 ‘ekonomiczny; gospodarczy’;
kyōiku 教育 ‘edukacja’  kyōiku-teki 教育的 ‘edukacyjny’;
tairiku 大陸 ‘kontynent’ tairiku-teki 大陸的 ‘kontynentalny’;
kizoku 貴族 ‘arystrokracja’  kizoku-teki 貴族的 ‘arystokratyczny; szlachecki’.

Spośród popularnych w ostatnich latach innowacji na płaszczyźnie zachowań
komunikacyjnych młodzieży należy wyróżnić tendencję do dodawania przyrostka -teki 的 do zaimków pierwszoosobowych w towarzystwie dwóch partykuł:
lokatywnej ni に oraz tematycznej wa は. Konstrukcję X-teki ni wa, gdzie X jest
zaimkiem pierwszej osoby „ja”, będziemy zatem tłumaczyć jako ‘jak dla mnie’,
‘co do mnie’, ‘w moim wypadku’, ‘moim zdaniem’. Ponieważ konstrukcja ta odpowiada znaczeniowo i funkcyjnie japońskiemu wyrażeniu kojin-teki ni wa 個人
的には ‘osobiście; prywatnie’, można wnioskować, że zaimek pierwszej osoby
został wprowadzony w miejsce rzeczownika kojin 個人 oznaczającego ‘jednostkę’ lub ‘osobę prywatną’.
Watakushi-teki ni wa sō omoimasen.
わたくし的にはそう思いません。
‘Osobiście tak nie uważam’ – z zaimkiem niepoufałym modestywnym watakushi
[http://ameblo.jp/comkeigo/entry-10098385811.html, dostęp: 8 sierpnia 2016].
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Watashi-teki ni wa OK desu.
私的にはOKです。
‘Jak dla mnie jest OK’ – z zaimkiem neutralnym, w sytuacjach nieformalnych częściej
stosowanym przez kobiety watashi
[http://wol.nikkeibp.co.jp/article/column/20120419/122784/, dostęp: 8 sierpnia 2016].

Arashi fan demo boku-teki ni wa mattaku kamaimasen yo.
嵐ファンでも僕的にはまったくかまいませんよ。
‘Nawet jeśli jest fanem Arashi, to mi to osobiście nie przeszkadza’ – z zaimkiem męskim boku
[Takeuchi 2008].

Ore-teki ni wa atsukan ni shiokara wa hazusenai, mitai na.
俺的には熱燗に塩辛は外せない、みたいな。
‘Według mnie do ciepłej sake musi być solona ryba, czy coś’ – z zaimkiem męskim, poufałym ore
[http://joshi-spa.jp/7976, dostęp: 8 sierpnia 2016].

W języku potocznym konstrukcja -teki ni wa coraz częściej bywa dodawana
do rzeczowników (przeważnie rdzennie japońskich wago) w celu wskazania perspektywy lub punktu odniesienia dla indywidualnej opinii mówiącego. Najczęściej słyszy się takie wyrażenia wprowadzające, jak: kimochi-teki ni wa 気持ち的
には ‘zgodnie z moimi odczuciami; jeśli chodzi o moje odczucia’, shigoto-teki
ni wa 仕事的には ‘zawodowo; ze względu na pracę’, aji-teki ni wa 味的には
‘pod względem smaku’, tenki-teki ni wa 天気的には ‘ze względu na pogodę;
jeśli chodzi o pogodę’. Chociaż takich konstrukcji nie sposób odnaleźć w definicjach leksykograficznych proponowanych przez słowniki języka japońskiego, to
ze względu na swoją produktywność słowotwórczą, która w zasadzie daje możliwość tworzenia nieograniczonej liczby konstrukcji, przyrostek -teki zyskuje coraz
szersze zastosowanie w mowie potocznej.
Kimochi-teki ni wa imaichi desu. 気持ち的にはイマイチです。
‘Jeśli chodzi o moje samopoczucie to jest tak sobie’ – w połączeniu z rzeczownikiem kimochi ‘uczucia; odczucia; nastrój’
[http://wol.nikkeibp.co.jp/article/column/20120419/122784/, dostęp: 8 sierpnia 2016].

Kono fuku wa nagasa-teki ni wa chōdo yoi.
この服は長さ的にはちょうど良い。
‘To ubranie pod względem długości jest w sam raz’ – w połączeniu z rzeczownikiem odprzymiotnikowym nagasa ‘długość’
[https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/kotoba/term/022.html, dostęp: 8 sierpnia 2016].
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Aji-teki ni wa, hijō ni maroyaka de nigami ga hotondo arimasen.
味的には、非常にまろやかで苦味がほとんどありません。
‘Pod względem smaku jest bardzo łagodny i prawie wcale nie czuć goryczy’ – w połączeniu
z rzeczownikiem aji ‘smak’
[http://www.ponchimapon.com/entry/2014/09/30/090310, dostęp: 8 sierpnia 2016].

3. Pre iksy i przysłówki emfatyczne
W japońskiej nomenklaturze językoznawczej przysłówki emfatyczne nazywane są
kyōi fukushi 強意副詞 lub kyōi no fukushi 強意の副詞 ‘przysłówki intensyfikacji’
(Yonekawa 1996: 175–180). Innym szeroko rozpowszechnionym określeniem jest
kyōchō suru fukushi 強調する副詞 ‘przysłówki, które uwydatniają’, ewentualnie
kyōchō no fukushi 強調の副詞 ‘przysłówki emfatyczne; uwydatniające’.
Podkreślenie, uwydatnienie, intensyfikacja, emfaza – to główne określenia
przysłówków służących do wyrażania wysokiego, mocno eksponowanego stopnia
wrażeń, reakcji i doznań. Emfaza jest uwydatnionym, często przesadzonym nacechowaniem emocjonalnym wypowiedzi, które może być kojarzone z egzaltacją
i pewną sztucznością. W mowie potocznej młodzieży, uznawanej za najbardziej
emocjonalną, intensywną, aktywną i poszukującą rozmaitych środków zwrócenia
na siebie uwagi otoczenia, przysłówki emfatyczne stanowią wygodne narzędzie
otwartego wyrażania i eksponowania stanów i emocji. Liczba takich przysłówków oraz innych neologizmów występujących w funkcji adwerbialnej wzrasta
odpowiednio do potrzeb młodzieży znalezienia nowych form ekspresji oraz silnego akcentowania swojej obecności w akcie komunikacyjnym. Częstym zjawiskiem, które zostanie uwzględnione w tym rozdziale, jest zastosowanie w wypowiedzi japońskiego formantu słowotwórczego (w tym wypadku prefiksu)
w funkcji przysłówka. W zapisie zromanizowanym prefiks od przysłówka można
odróżnić dzięki wprowadzeniu znaku dywizu – forma z dywizem będzie wskazywać na prefiks (np. chō-), a forma bez dywizu na przysłówek (chō).
We współczesnej mowie młodzieżowej wyróżniamy następujące trzy kategorie przysłówków w funkcji intensyfikatora wypowiedzi: 1) przysłówki emfatyczne powstałe od japońskich morfemów, 2) przysłówki emfatyczne pochodzenia
regionalnego oraz 3) przysłówek zenzen 全然 w funkcji intensyfikatora wypowiedzi.
Z perspektywy translatorycznej zauważamy, że wszystkie japońskie formy
emfatyczne odpowiadają semantycznie polskim przysłówkom podkreślającym
i uwydatniającym: „bardzo”, „ogromnie”, „niesamowicie”, „absolutnie”, oraz akcentującym zasadność rzeczy: „rzeczywiście”, „naprawdę”, „poważnie”.
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3.1. Przysłówki emfatyczne powstałe od japońskich
morfemów: chō, maji, geki, oni
Do tej kategorii zaliczamy japońskie przysłówki emfatyczne, które powstały z samodzielnych cząstek leksykalnych (leksem oni 鬼), słowotwórczych (prefiksy
chō- チョー, geki- 激) oraz w wyniku skrócenia leksemu japońskiego używanego w mowie dorosłych (maji マジ  majime 真面目). Są one powszechne
w socjolekcie młodzieżowym, zwłaszcza w przestrzeni internetowej. Spotykamy
je zarówno w wypowiedziach ustnych, jak i w wiadomościach wysyłanych drogą
komórkową lub elektroniczną, a także w japońskich memach internetowych85.

3.1.1. Przysłówek chō ‘super’
Przysłówek emfatyczny chō ‘super; hiper; bardzo’ w standardowej odmianie
języka pełni funkcję prefiksu (chō-), chociaż ze względu na stopień zespolenia
z następnym członem składniowym może być postrzegany bardziej jako odrębny
przysłówek (a więc człon luźny) niż prefiks sensu stricto.
W zapisie graficznym w ogólnej japońszczyźnie prefiksowi chō- odpowiada
ideogram 超, na przykład: chō-tokkyū 超特急 ‘superekspres’, chō-ōgata 超大
型 ‘ekstraduży format’, chō-kōkando 超高感度 ‘ultraczuły’, chō-kogata 超小
型 ‘mikro-, ekstramały format’. Natomiast we współczesnym socjolekcie młodzieżowym najczęściej jest on zapisywany za pomocą znaków katakany jako
チョー.
Do dzisiaj chō uznaje się za jedną z bardziej popularnych i aktualnych form
młodzieżowych, aczkolwiek w funkcji przysłówka emfatycznego występował już
w późnych latach osiemdziesiątych. Został omówiony między innymi w opublikowanym w 1988 roku „Słowniku współczesnego języka młodzieży” (Gendai
wakamono kotoba jiten)86.
Poniższe przykłady ilustrują funkcjonowanie formy chō jako przysłówka
emfatycznego w postach zamieszczonych na blogach internetowych, Twitterze
oraz w tekstach powieści pisanych w formie wiadomości elektronicznych lub
SMS-owych.

85
Mem (jap. netto mīmuネットミーム) to termin pochodzący z języka internetowego. Odnosi
się do informacji w postaci frazesu, grafiki lub krótkiego filmu, która zostaje rozpowszechniona
za pomocą stron internetowych lub serwisów społecznościowych w celu wywołania zamierzonego
wrażenia na odbiorcy.
86
Ken Machida uznaje tendencję do stosowania cząstki chō w fukcji przysłówka emfatycznego
za jeden z przejawów nieprzerwanie przebiegających zmian językowych (kotoba no henka コトバ
の変化) i przyznaje, że chociaż tego typu przeobrażenia zostały zaakceptowane przez wielu rodzimych użytkowników języka, dla samego badacza stosowanie prefiksów w funkcji przysłówków jest
dziwne (1999: 63).
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Hanasete chō ureshikatta chō kawaikatta.
話せてチョーうれしかったチョーかわいかった。
‘Bardzo się cieszyłam, że mogłyśmy porozmawiać, była superczarująca’.
[Twitter: @fwafwa7, dostęp: 14 maja 2015]

Chō omoroi kosupure.
チョーおもろいコスプレ。
‘Superciekawy cosplay’87.
[http://blog.livedoor.jp/remote_blue/archives/2012-05.html?p=13, dostęp: 14 maja 2015]

Chō heibon na kōkō seikatsu o sugoshitai joshi kōsei.
チョー平凡な高校生活を過ごしたい女子高生。
‘Jestem licealistką, która chciałaby prowadzić najzwyklejsze życie w liceum’.
[http://s.maho.jp/book/917328b90b133869/6960565557/, dostęp: 14 maja 2015]

Nonde chō kirei. 飲んでチョーキレイ。88
‘Wypij, a będziesz superpiękna’.
[http://www.svelty.jp/product/item01.html, dostęp: 14 maja 2015]

3.1.2. Przysłówek maji ‘naprawdę’
Przysłówek maji まじ (w zapisie znakami hiragany), częściej マジ (w zapisie
znakami katakany) zgodnie z definicją zamieszczoną w Nihongo zokugo jisho
jest skróconą formą japońskiego przymiotnika niepredykatywnego majime 真面
目 ‘solidny; rzetelny; poważny; szczery’.
Maji jako forma skrótowa od przymiotnika majime po raz pierwszy został
użyty w epoce Edo (1603–1868), stając się przykładem tak zwanego gakuya kotoba 楽屋言葉 ‘języka garderobianego’ lub ‘języka za kurtyną’, jak określa się
mowę aktorów tej epoki. Zastosowano go również w często cytowanej sentencji
ze sztuki teatru kabuki zatytułowanej Dekiaki Yawata Matsuri [Jesienny festiwal
Hachimana] autorstwa Hyozo Katsu (1810):
Hon ni oneko mo daite minu, maji na kokoro o shirinagara (…).
ほんに男猫も抱いて見ぬ、まじな心を知りながら・・・
Cosplay (kosupure コスプレ), od ang. costume playing ‘zabawa kostiumowa’, to wydarzenie, którego głównym tematem jest przebieranie się w samodzielnie przygotowane i szczegółowo
dopracowane stroje przypominające ubiór bohaterów japońskich animacji, komiksów oraz gier komputerowych.
88
Nonde chō kirei to nazwa jednego z ziołowych suplementów diety. Przykład ten pokazuje,
że forma chō w funkcji przysłówka emfatycznego zyskała uznanie również w mediach, stając się
elementem składowym nazwy suplementu.
87
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‘Tak naprawdę to nigdy nie próbował wziąć kocura w objęcia, ale zawierzając prawdziwemu sercu (…)’.

W powyższym przykładzie zasięgniętym z japońskiej literatury dziewiętnastowiecznej skrót maji naśladuje oryginalną formę, gdyż funkcjonuje w zdaniu
jako przymiotnik niepredykatywny z wyraźnie zaznaczoną końcówką -na przed
rzeczownikiem kokoro ‘serce’. Dopiero w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku maji zaczyna występować w wypowiedzi jako przysłówek emfatyczny charakterystyczny dla mowy młodzieżowej. Pojawia się również w mangach
w zapisie furiganą 振り仮名89 jako niekonwencjonalny odczyt ideogramu 本気,
którego standardową wymową jest honki ‘poważnie; na serio’. Warto zauważyć,
iż indywidualizacja odczytu ideogramów poprzez wprowadzenie niekonwencjonalnej furigany stanowi dodatkowe narzędzie emfazy stosowane celowo przez
autora tekstu.
Ze względu na zastosowanie przysłówka maji należy wyróżnić jego trzy podstawowe funkcje. Przysłówek maji występuje:
1. w funkcji czysto emfatycznej jako synonim przysłówków standardowych totemoとても ‘bardzo’ oraz hijō ni 非常に ‘niezwykle’;
maji tsukareta マジ疲れた ‘bardzo zmęczony’;
maji yabai マジやばい‘naprawdę fantastyczny; naprawdę przerąbane’;
maji umai マジうまい ‘bardzo dobry/zdolny/smaczny’;
2. w funkcji emfatycznej dla podkreślenia faktyczności i prawdziwości referowanych zjawisk, jako synonim wyrażenia przymiotnikowego honki 本気
‘rzeczywisty; na poważnie; naprawdę’;
maji neta マジネタ ‘faktycznie; naprawdę; mówię poważnie’;
3. w formie pytania jako odpowiednik angielskiego wyrażenia seriously? ‘poważnie?; powaga?; serio?’;
A: Yamanaka san wa kanojo ni furareta rashii. B: Maji?
A: 山中さんは彼女に振られたらしい。B: マジ？
‘A: Ponoć Yamanaka został rzucony przez dziewczynę. B: Serio?’.
Przysłówkowi maji często towarzyszy partykuła narzędnika deで: maji deマ
ジで w funkcji wykładnika adwerbialności w znaczeniu ‘poważnie; serio; naprawdę’. Taka konstrukcja stanowi potoczny odpowiednik form przysłówkowych
honki de 本気で ‘na poważnie; rzeczywiście; szczerze; z całego serca’ oraz hontō
ni 本当に ‘naprawdę; poważnie’.

89
Furigana 振り仮名 dosł. ‘kana dodana’ to japońskie czytanie znaku lub złożenia znaków
ideograficznych lub piktograficznych kanji zapisane za pomocą znaków sylabariuszy kany (najczęściej hiragany, sporadycznie katakany). Sugerowane czytanie znajduje się zazwyczaj nad, a czasami
pod znakiem lub złożeniem znaków.
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Haa? Maji de omae baka na wake?
はーっ？マジでお前馬鹿なわけ。
‘Hee? Czyli faktycznie jesteś idiotą?’
[http://s.maho.jp/book/2015bdbfa1f7fffc/6960572006/, dostęp: 16 lutego 2015]

A: Chūshaihan no chiketto kirareta yo! B: Maji de? A: Maji da!
駐車違反のチケット切られたよ。マジで？マジだ！
‘A: Dostałem mandat za parkowanie. B: Poważnie? A: Powaga!’
[http://www.英会話基本.net/english_expressions/seriously.html, dostęp: 16 lutego 2015]

Maji ka yo?
マジかよ？90
‘No nie gadaj!’
[http://ncode.syosetu.com/n4361k/, dostęp: 16 lutego 2015]

Maji ka yo… mitai na kaomoji o oshiete kudasai.
「まじかよ・・・」みたいな顔文字を教えてください。
‘Czy moglibyście mi przedstawić emotkę w stylu „chyba żartujesz?”’
[http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1221674862, dostęp: 16 lutego 2015]

Wprowadzenie partykuły de w miejsce partykuły przysłówkowej ni spełnia
dwie zasadnicze funkcje. Po pierwsze, na zasadzie podobieństwa funkcjonalnego
do zastosowania de w konstrukcji honki de, nadaje komunikatowi bardziej potoczny charakter. Po drugie, stawia formę maji w pozycji domyślnego narzędzia,
a zatem jakiegoś trudnego do zaakceptowania bodźca, który zmotywował wykonawcę czynności do działania lub zachowania się w określony sposób, co
wywołało zdziwienie, niedowierzanie lub wątpliwości mówiącego. Forma maji
de służy zatem jako swoisty skrót myślowy, którego rozwinięciem byłyby komunikaty wyrażające niedowierzanie: „naprawdę (to zrobiłeś)?”, „naprawdę (to widziałeś)?”, „naprawdę (był do tego zdolny)?”, „faktycznie (to nim kierowało)?”,
„poważnie (takie rzeczy się zdarzają)?”, „poważnie (tak powiedział)?”, „na serio
(to zrobił)?”, „na serio (tak się zachował)?” itp.

3.1.3. Pre iks geki- ‘ekstremalnie’
Cząstka geki- 激 ‘ekstremalnie’ pełni funkcję emfatyczną i ze względu na to została zaklasyfikowana do omawianej w tej części kategorii ekspresyjnych form
młodzieżowych. Z punktu widzenia łączliwości składniowej jest prefiksem, który
90
Słownik Weblio eigo hyōgen jiten jako angielskie tłumaczenie konstrukcji powstałej z połączenia przysłówka maji マジ z partykułą pytajną ka か oraz emfatyczną yo よ maji ka yo マジかよ
podaje skrótowiec WTF, od ang. what the fuck ‘co do cholery?’.
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łączy się głównie z rzeczownikami, a sporadycznie z przymiotnikami w celu wyrażenia intensywności lub wysokiego stopnia opisywanych doznań, odczuć lub
reakcji. Etymologicznie pochodzi od japońskiego przymiotnika predykatywnego
hageshii 激しい ‘gwałtowny; ekstremalny; dynamiczny’, dla którego geki- 激
stanowi ekwiwalent sinojapoński. Prefiks geki- niekiedy wykazuje słabszy stopień zespolenia z następującym po nim wyrazem i z tego powodu może być traktowany jako luźny przysłówek. Pod tym względem przypomina wcześniej omówiony komponent chō-.
Zgodnie z opisem etymologicznym zamieszczonym w Nihongo zokugo jisho
geki- po raz pierwszy został zastosowany w funkcji emfatycznej w czasopiśmie
wydanym w 1975 roku w wyrażeniu geki-sha 激写 ‘spektakularne zdjęcie’. Od
tego czasu neologizmy zawierające cząstkę geki- coraz częściej pojawiały się
w japońskich gazetach, czasopismach oraz sloganach reklamowych. W ostatnich
latach prefiks geki- w funkcji emfatycznej zyskał dużą popularność w środowisku
młodzieżowym. Przyczynili się do tego internauci, którzy na portalach społecznościowych, takich jak Twitter, oraz w memach internetowych rozpowszechnili
żartobliwe wyrażenie geki-oko punpun maru 激おこぷんぷん丸 ‘ekstremalnie
wściekły Punpun Maru’91 stanowiące ekspresyjne określenie trzeciego stopnia
gniewu na sześć możliwych. Ta osobliwa skala wściekłości została zaproponowana swego czasu przez młodych użytkowników internetu w nawiązaniu do jednej
z popularnych gier komputerowych92.
Prefiksu geki- używa się również w japońskich mediach – najczęściej forma
ta zostaje dołączona do skrótowych form przymiotników oraz rzeczowników odczasownikowych (np. futori 太りod futoru 太る‘grubnąć; tyć’). W tekstach i artykułach poświęconych daniom typowym dla kuchni japońskiej niejednokrotnie
można odnaleźć następujące popularne zwroty zawierające cząstkę geki-: geki-uma 激うま ‘supersmaczny’ (od umai うまい, czyli potocznego ekspresywnego
przymiotnika stosowanego w znaczeniu ‘smaczny, pyszny’), geki-mazu 激まず
‘ekstremalnie niesmaczny’ (od mazui まずい ‘ohydny; niedobry; niesmaczny’),
geki-kara 激辛 ‘ekstremalnie ostry’ (od karai 辛い ‘ostry; pikantny’) , geki-yasu 激安 ‘ekstremalnie tani’ (od yasui 安い ‘tani’). Popularność geki- świadczy
91
Konstrukcja geki-oko punpun maru nawiązuje do tytułu gry na konsolę Nintendo Geki-oko
Punpun Maru wydanej w 1985 r., której bohater (tytułowy Punpun Maru) doświadcza różnych stopni
wściekłości, dzięki czemu może atakować swoich przeciwników z różną mocą.
92
W ostatnich latach w postach zamieszczanych przez młodzież oraz w memach internetowych
można natrafić na różne prezentacje sześciu stopni wściekłości: 1. słaby – oko おこ ‘gniew’ (komponent oko jest we wszystkich przykładach skrótem od czasownika okoru 怒る ‘złościć się; wpadać
w gniew’) 2. normalny – maji oko マジおこ ‘prawdziwy gniew’ 3. silniejszy – geki-oko punpun
maru 激おこプンプン丸 ‘ekstremalnie wściekły Punpun Maru’ 4. najsilniejszy – muka chakka
faiyā ムカ着火ファイヤー ‘wściekły ogień płonie’ 5. eksplozja gniewu – kamu chakka inferunō カ
ム着火インフェルノーォォォオオウ ‘rozdmuchany piekielny ogień’ 6. boski – geki-okosutikku
fainariariti punpun dorīmu 激おこスティックファイナリアリティぷんぷんドリーム ‘ekstremalnie wściekły i ostatecznie realny Punpun sen’.
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o tym, że cząstka ta coraz chętniej jest akceptowana w normie użytkowej współczesnej japońszczyzny.
Tonai no geki-mazu ryōriten ni sennyū.
都内の激マズ料理店に潜入。
‘Trafić do restauracji w mieście z meganiedobrym jedzeniem’.
[tytuł artykułu pochodzącego z miesięcznika „SPA!”, dostęp: 5 lipca 2009]

Darenogare Akemi ga geki-butori kara geki-yase daietto93.
ダレノガレ明美が激太りから激やせダイエット。
‘Dieta Darenogare Akemi: z ekstremalnej otyłości ku ekstremalnemu wyszczupleniu’.
[http://www.1diet-ranking.com/, dostęp: 8 marca 2015]

Dekiai &geki-ama na fūfu no monogatari.
溺愛＆激甘な夫婦の物語。
‘Opowieść o pogrążonej w miłości i przesłodzonej parze małżeńskiej’.
[http://s.maho.jp/book/674327j262a76518/6476359008/, dostęp: 8 marca 2015]

3.1.4. Pre iks oni- ‘diabelsko’
Przysłówek emfatyczny oni 鬼 ‘diabelsko’ wywodzi się od rzeczownika oni nazywającego diabły, demony lub inne istoty z kręgu piekieł. W zapisie ideograficznym ma on postać 鬼 i jako przysłówek emfatyczny występuje głównie w takim
kształcie.
Oni w języku japońskim funkcjonuje zarówno jako samodzielny leksem, jak
i jako morfem składowy złożeń. Ze względu na rozpowszechnienie postaci diabła w folklorze japońskim znane są liczne wyrażenia idiomatyczne oraz przysłowia, w których występuje oni.
1. Oni jako samodzielny leksem:
oni ga shima 鬼が島 ‘wyspa diabłów’;
oni wa soto, fuku wa uchi 鬼は外福は内 ‘demony na zewnątrz, szczęście
do środka’, w wypowiedzi performatywnej jako zaklęcie stosowane w dniu
poprzedzającym rozpoczęcie wiosny w czasie święta setsubun 節分 w celu
wygnania zła i sił nieczystych poza obszar gospodarstwa domowego;
shigoto no oni 仕事の鬼 ‘pracoholik’ (dosł. ‘demon pracy’), określenie osoby silnie zmotywowanej i zaangażowanej w wykonywaną pracę;
93
Omawiany tutaj prefiks emfatyczny jest również chętnie popularyzowany w sferze konsumpcji. Ze względu na swój wysoki ładunek emocjonalny i ekspresyjny służy do podkreślania pozytywnego działania i skuteczności reklamowanych produktów, uwydatniając w sposób obrazowy ich
walory, np. produkty, które zapewniają geki-yase ‘ekstremalne wyszczuplenie’.

133

Prefiksy i przysłówki emfatyczne

oni ga deru ka hebi ga deru ka? 鬼が出るか蛇が出るか? ‘czy to diabeł
wyskoczy czy może wąż?’, powiedzenie odnoszące się do trudnej do przewidzenia sytuacji; odpowiada polskiemu „Bóg jeden wie”;
oni no yō ni 鬼のように ‘tak jak diabeł; diabelnie’, w połączeniu z wykładnikiem sposobu yō ni ‘niczym; zupełnie jak’.
2. Oni jako morfem w wyrażeniach złożonych:
onigawara 鬼瓦 ‘rzygacz’ (termin architektoniczny);
onigo 鬼子 ‘odmieniec’ (dosł. ‘diabelskie dziecko’);
onikenji 鬼検事 ‘bezlitosny prokurator’;
onigokko 鬼ごっこ ‘gra w berka’ (dosł. ‘gra w diabła’);
onigami 鬼神 ‘groźne bóstwo; demon’;
kijo 鬼女 ‘diablica; czarownica’, z sinojapońską wymową ideogramu 鬼
jako ki;
kyūketsuki 吸血鬼 ‘diabeł ssący krew; wampir’, wymowa tak jak wyżej.
Zakłada się, że spopularyzowane kilkanaście lat temu użycie emfatyczne oni
wywodzi się z konstrukcji z wykładnikiem sposobu oni no yō ni 鬼のように ‘tak
jak diabeł; diabelnie; diabelsko’, która w procesie kontrakcji została ograniczona
do samego segmentu początkowego. Analogicznie w latach dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku w środowisku kogyaru rozpowszechniło się wyrażenie oniden
鬼電 ‘diabelski telefon’ w rezultacie kontrakcji wyrażenia oni no yō ni denwa
ga kakatte kuru 鬼のように電話がかかってくる ‘wydzwania jak jakiś diabeł
(= jak oszalały)’94.
Obecnie można zaobserwować malejącą frekwencję użycia oni w funkcji emfatycznej w stosunku do lat dziewięćdziesiątych. Niemniej na blogach
lub profilach internetowych dostrzegamy nieliczne przykłady użycia tej formy
jako prefiksu emfatycznego, między innymi w konstrukcjach ze skrótową postacią przymiotników, takich jak oni-yaba 鬼やば ‘diabelnie świetny’ (od yabai や
ばい ‘fantastyczny; porażający; świetny’), oni-tsuyo 鬼つよ ‘potwornie silny’
(od tsuyoi 強い ‘silny; mocny’), oni-atsu 鬼あつ ‘piekielny upał’ (od atsui 暑い
‘gorący’) czy oni-kawaii 鬼かわいい‘diabelsko uroczy’.
Konya wa oni-atsu. 今夜は鬼アツ。
‘Dzisiejszy wieczór jest piekielnie gorący’.
[Twitter: @h2os0803, dostęp: 12 czerwca 2015]

Oni-oshare na zensai. 鬼おしゃれな前菜。
‘Piekielnie wytworna przekąska’.
[http://blog.livedoor.jp/wadanori_co/archives/51451742.html, dostęp: 12 czerwca 2015]

94

Zob. oniden w: http://zokugo-dict.com/05o/oniden.htm [dostęp: 17 grudnia 2018].
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Tak jak emfatyczne zastosowanie formantu oni- wśród japońskich internautów coraz większą popularność zyskuje zastosowanie cząstki kami 神 (w złożeniach częściej czytanej jako shin) ‘bóstwo; boski’ w wyrażeniach służących do
podkreślenia znaczenia lub doniosłości jakieś kwestii, rzeczy, osoby. Przykładowo wyrażenie shinyū oznaczające ‘przyjaciela’ w komunikacji wirtualnej coraz
częściej zostaje zapisywane w sposób niestandardowy jako 神友 (dosł. ‘boski
przyjaciel’), w miejsce pierwotnego zapisu 親友 (dosł. ‘bliski przyjaciel’).

3.2. Przysłówki pochodzenia dialektalnego: metcha, mutcha,
messa, buchi, bari, dera
We wprowadzeniu wspomniane zostało zauważalne w języku młodzieżowym
zjawisko przenikania doń leksyki pochodzącej z różnych dialektów języka japońskiego. Takim popularnym dialektalnym składnikiem socjolektu młodzieżowego
jest przysłówek metcha, który pochodzi z dialektu regionu południowo-zachodniego głównej wyspy Honsiu, a mianowicie z dialektu Kansai. Przysłówek ten
od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku po dziś dzień uznawany jest za jeden z najczęściej stosowanych przysłówków emfatycznych w mowie młodego
pokolenia. Wynika to między innymi z ponaddialektalnej atrakcyjności dialektu
Kansai (Kansaiben 関西弁), który w powszechnej opinii uznawany jest za jedną
z najbardziej popularnych i cieszących się swoistą estymą użytkowników regionalnych odmian języka japońskiego.
Kansaiben stanowi wspólną nazwę dla grupy języków lokalnych miast lub pomniejszych części regionu Kansai (Kansai chihō 関西地方). Najczęściej mówi się,
że dialekt Kansai obejmuje trzy metropolie: Kioto, Osakę oraz Kobe (keihanshin 京
阪神). Jednakże dialekty tej części Japonii często nazywane są również dialektami
Kinki (Kinki hōgen 近畿方言), ze względu na odniesienie do większego obszaru
znajdującego się na południowym zachodzie Japonii, który nazywa się Kinki i obejmuje prefektury Kioto, Osaka, Hyōgo, Mie, Nara, Shiga oraz Wakayama.
Dialekt Kansai stanowi w rzeczywistości zbiór dialektów miejskich używanych w wielkich miastach i ich okolicach. Warto nadmienić, że jego rozpowszechnianiu sprzyjały środki masowego przekazu, przede wszystkim telewizja –
w emitowanych przez nią serialach akcja często toczy się właśnie tam, a bohaterowie mówią na co dzień dialektem kansajskim. Dla młodego pokolenia
Japończyków dialekt ten jest atrakcyjny jako mowa nieoficjalna, codzienna,
przeciwstawiająca się propagowanej przez urzędy standardowej odmianie japońszczyzny zwanej hyōjungo. Termin hyōjungo jest rozumiany normatywnie,
a więc jako zbiór odgórnie narzucanych wzorców wymowy, gramatyki i stylu.
W odczuciu młodego pokolenia Kansaiben jest natomiast mową żywiołową,
kryjącą w sobie pierwiastek konfrontacji, buntu wobec oficjalności i biurokratyczności kojarzonych ze standardową odmianą języka.
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W powojennej Japonii często posługiwano się cytatami kansajskimi w wypowiedziach w japońszczyźnie ogólnej. Kansai, jako region silnie uprzemysłowiony, będący wszakże starszym ośrodkiem japońskim niż rejon Kantō, ma
znaczny udział nie tylko w budowaniu gospodarki, ale także w tworzeniu japońskiej kultury masowej. Wszystko to stanowi przyczynę popularności dialektu
Kansai, nawet jeżeli w perspektywie ogólnojapońskiej jest on traktowany jako
odmiana języka zdecydowanie potoczna, nieformalna, wyraźnie odbiegająca od
standardu tokijskiego, uznawanego za najbardziej poprawny i oficjalnie akceptowanego.
O wyjątkowości dialektów Kansai na tle innych odmian regionalnych
świadczy również jego popularność w internecie. Użytkownicy serwisu Facebook oprócz języka japońskiego jako przewodni mogą również ustawić Nihongo
(Kansai) ‘język japoński (Kansai)’ – wtedy wszystkie informacje podawane są
w tej odmianie języka z uwzględnieniem jej specyfiki i żartobliwego charakteru
(por. tsukkomuつっこむ ‘ripostować’ w miejsce standardowego komentoコメン
ト‘komentarz’, shiran yatsu kara renraku kitoru de 知らんやつから連絡来と
るで ‘hej, masz wiadomość od nieznanego gościa’ zamiast messēji rikuesuto メ
ッセージリクエスト‘prośba o wiadomość’, ē yan ええやん ‘niezłe, co nie?’
zamiast ii ne いいね ‘fajne; lubię to’ itp.).
Fumio Inoue w swojej refleksji nad zmianami językowymi wspomina o różnicach w mowie młodzieży, które wynikają między innymi ze specyfiki odmian
dialektalnych japońszczyzny:
Nie ograniczając się jedynie do formy chau, dialekt Kansai jest pełen witalności, sprawiającej, że nawet teraz powstaje w nim wiele nowych słów, które docierają do innych regionów.
(…) Nie tylko przysłówek chō, ale i inne formy ekspresji docierają do młodzieży zamieszkującej różne części Japonii. Na podstawie badań przeprowadzonych ostatnio w dwunastu
japońskich gimnazjach możemy zaobserwować główne tendencje językowe różnych regionów Japonii. Wszystkie poniższe formy to odpowiedniki przysłówków „ogromnie, bardzo”
(1998:134, 137–138).

Na podstawie rozważań badacza nad produktywnością i dystrybucyjnością
z pochodzenia regionalnych przysłówków emfatycznych możemy wyróżnić dwie
zasadnicze tendencje (Inoue 1998: 138–139):
1. migracje neologizmów słowotwórczych w obrębie tej samej prefektury lub
do sąsiadujących prefektur; przykłady:
a) dialekt Kumamoto: taigai たいがい ‘generalnie; głównie’  taigana たい
がな, taigya たいぎゃ, taina たいな, tainya たいにゃ. Przykład:
Bā an hito wa taigya shikottorasu bai. ばーあんひとはたいぎゃしこっ
とらすばい。‘O rany, ale ten człowiek się strasznie popisuje’;
b) języki okinawskie: anshi あんし ‘tak; w ten sposób’  anchi あんち. Przykład: Anchi naran do. あんちならんど。‘W ten sposób to się nie da’;
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c) dialekt Fukuoki: chikaraippai 力いっぱい ‘ile tylko się da’  chikappai
ちかっぱい, chikappa ちかっぱ, chikeppe ちけっぺ (stosowanie chikeppe można zaobserwować również w dialekcie Nagasaki). Przykład: Chikappai tanoshikatta.ちかっぱい楽しかった。‘Było przezabawnie’;
2. migracje regionalizmów do dalszych obszarów Japonii; przykłady:
a) bari ばり z dialektu Yamaguchi do regionu Kansai oraz na wyspę Kiusiu;
b) buchi ぶち z dialektu Yamaguchi między innymi do prefektury Hiroshima;
c) metcha めっちゃ oraz mutcha むっちゃ z dialektu Kansai do wszystkich
regionów Japonii.
Rozwój nowych technologii komputerowych i form medialnych umożliwiający coraz łatwiejszy dostęp do informacji, przekazywanych za pośrednictwem
telewizji oraz internetu, a także możliwość kształcenia się w różnych rejonach
Japonii determinują dynamikę migracji leksykalnych. W rezultacie formy lokalne (między innymi przysłówki emfatyczne) docierają do najbardziej oddalonych
regionów Japonii i zostają przejęte przez chłonne młode pokolenie do jego socjolektu jako atrakcyjne formy ekspresji. Trafiają również do popularnych programów telewizyjnych, których prowadzący z mniejszą lub większą świadomością
sporadycznie wplatają formy takie jak metcha do swoich wypowiedzi. W konsekwencji młodzi Japończycy czują się oswojeni z niektórymi regionalizmami,
a nawet niejako usprawiedliwieni za ich częste stosowanie.

3.2.1. Metcha, mutcha oraz messa z dialektów Kansai
Przysłówek metcha めっちゃ ‘bardzo’ pochodzi z dialektu kansajskiego i najczęściej przypisuje się mu przynależność do dialektu prefektury Osaka (Ōsakaben
大阪弁). Zarówno w dyskursie językoznawczym, jak i w powszechnej świadomości metcha めっちゃ, a także jego wariant mutcha むっちゃ uznaje się za
najważniejsze wyrażenia reprezentujące tę regionalną odmianę japońszczyzny
(Palter, Horiuchi 1995).
Analizując wiadomości SMS oraz posty i komentarze zamieszczane na stronach internetowych, można zaobserwować, że współcześnie przysłówek metcha
zapisywany jest za pomocą znaków sylabariusza hiragana めっちゃ lub katakana メッチャ, w tym drugim przypadku w celu uwydatnienia jego funkcji emfatycznej.
Narodowy Instytut Języka i Językoznawstwa Japońskiego (NINJAL) w 2011
roku przeprowadził badania nad ogólnojapońską popularnością i powszechnością
form młodzieżowych wśród młodzieży kształcącej się na japońskich uczelniach
wyższych. Wyniki badania przedstawiono na mapkach ilustrujących zagęszczenie użycia wybranych form w danym regionie Japonii. W przypadku przysłówka
metcha 1777 osób z 1919 ankietowanych (93%) potwierdziło, że stosuje tę formę.
Co ciekawe, częstotliwość użycia tego przysłówka w regionie metropolitarnym
przewyższyła jego popularność w regionie Kansai, z którego się oryginalnie wy-
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wodzi. Wynika to przede wszystkim z atrakcyjności formy metcha, która migrowała do wszystkich regionów Japonii, zyskując szerokie grono młodych użytkowników (Yarimizu 2013: 46–47)95.
W tekstach zamieszczanych w internecie znaleziono następujące przykłady
użycia tego przysłówka:
Metcha kawaii no ni soko made yūmei ja nai ko.
めっちゃ可愛いのにそこまで有名じゃない子。
‘Dziewczyna, która jest bardzo ładna, ale nie aż tak sławna’.
[http://girlschannel.net/topics/369/, dostęp: 12 sierpnia 2013]

Chotto kawatta gachagacha ga, otona ni metcha hayatteru.
ちょっと変わったガチャガチャが、大人にめっちゃ流行ってる。
‘Trochę dziwne i klekoczące, ale bardzo popularne wśród dorosłych’.
[http://matome.naver.jp/odai/2142330132194629501, dostęp: 12 sierpnia 2013]

Anna. Metcha daisuki desu.
あんな。めっちゃだいすきです。
‘Słuchaj no. Bardzo cię kocham’.
[https://no-ichigo.jp/read/book/book_id/533321, dostęp: 12 sierpnia 2013]

Kyō wa metcha ganbarimashita (^_^) Yakusho ni todokede shorui ya jian taiō yara… nan
yara kan yara.
今日はめっちゃ頑張りました (^_^) 役所に届け出書類や事案対応やら…なんやら
かんやら。
‘Dziś naprawdę dałem z siebie wszystko (^_^) Raport do biura złożony, problemy rozwiązane… i jeszcze to i tamto’.
[Twitter: @uam85796, dostęp: 12 sierpnia 2013]

Innymi przysłówkami emfatycznymi, które wywodzącą się z regionu Kansai
i które również przeniknęły do słownictwa młodzieżowego, są mucha むちゃ,
mutcha むっちゃ oraz messa めっさ. Wymienione formy stanowią warianty
przysłówka metcha, ale w mowie młodzieżowej stosowane są raczej sporadycznie (mucha, mutcha)96 lub aktualnie uznaje się je za przeżytki językowe (messa).
95
Ponadto według danych opublikowanych przez NINJAL popularność przysłówka metcha
przewyższyła nawet użycie przysłówka chō, który został wskazany jako stosowany przez 1436 osób
na 1919 zapytanych (75%) (Yarimizu 2013: 42).
96
Przykładowo według badań przeprowadzonych przez NINJAL w 2011 roku spośród 1919 respondentów jedynie 564 osoby (29 %) zadeklarowały, że w codziennej komunikacji stosują przysłówek mutcha. Ponieważ większość z tych osób zamieszkuje tereny regionu Kansai, wnioskujemy, iż
wariant mutcha nie zyskał tak dużej popularności jak forma metcha w bardziej oddalonych częściach
Japonii (Yarimizu 2013: 48–49).
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3.2.2. Buchi oraz bari z dialektu Yamaguchi
Z prefektury Yamaguchi znajdującej się w zachodniej części wyspy Honsiu, zwanej
regionem Chūgoku (Chūgoku 中国), pochodzą dwa przysłówki emfatyczne, które
przeniknęły do mowy młodzieżowej, a mianowicie buchi ぶち oraz bari ばり.
Współcześni badacze języka podkreślają, że wyróżnione regionalizmy nie
należą do dawnej odmiany regionalnej, ale do nowej formy dialektu określanej
shinhōgen 新方言 ‘nowym dialektem’ lub neohōgen ネオ方言 ‘neodialektem’.
Określenie „nowy dialekt” odnosi się do form lokalnych, ale niezakorzenionych
w tradycji danego regionu. To regionalizmy, które powstały stosunkowo niedawno i ze względu na to zalicza się je do odrębnej kategorii. Większość takich „nowych form regionalnych” została utworzona i spopularyzowana przez młodych
użytkowników języka, w których opinii słowa lub wyrażenia w jakiś określony
sposób odstające od schematyczności języka standardowego mogą zostać uznane
za dostatecznie atrakcyjne i ciekawe, aby posługiwać się nimi w codziennej komunikacji z rówieśnikami.
Inoue wprowadza krótką definicję nowego dialektu, wyróżniając jego trzy
główne właściwości: „1. mowa skierowana do przedstawicieli młodego pokolenia i zyskująca coraz więcej użytkowników, 2. mowa uznawana przez samych
użytkowników za dialekt, 3. sposób mówienia, który nie jest stosowany w języku
powszechnym” (1998: 141).
Uważa się, że leksem buchi w funkcji przysłówka emfatycznego po raz
pierwszy został zastosowany przez młodzież w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku na terenach prefektury Yamaguchi97. Pierwotnie funkcjonował
również w języku standardowym, ale nie w funkcji przysłówka emfatycznego,
a jako formant słowotwórczy utworzony od formy koniunktywnej czasownika
butsu 打つ ‘uderzyć’, który ma postać buchi- (na przykład buchi-kowasu ぶち
壊す ‘zrujnować; zniszczyć’, buchi-komu ぶち込む ‘wpakować; wsadzić’, buchi-nuku ぶち抜く ‘wykopać; zwalić’, buchi-nomesu ぶちのめす ‘pobić; powalić’). Z połączenia prefiksu buchi- z japońskimi czasownikami powstały
popularyzowane przez młodych użytkowników języka formy ściągnięte, w których formant bu- spełnia funkcję emfatyczną, uwydatniając siłę i gwałtowność
czynności (na przykład bu-kkorosu ぶっ殺す ‘śmiertelnie [kogoś] pobić; zamordować’, bu-kkowasu ぶっ壊す‘zniszczyć; zmiażdżyć’, bu-ttsubusu ぶっ潰
す ‘zmiażdżyć; zwalić’).
Obecnie buchi pełni funkcję osobnego leksemu o nacechowaniu uwydatniającym, który stosowany jest przez młodzież zamieszkującą zarówno prefekturę
Yamaguchi, jak i oddalone od niej regiony Japonii.

97
Zob. więcej na temat shinhōgen ‘nowych dialektów’ oraz pochodzenia formy buchi w: http://
www.ysn21.jp/furusato/yomoyama/text3.html [dostęp: 12 września 2019].
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Jīchan ga kureta. Buchi takai rashii w
じいちゃんがくれた。ぶち高いらしいw
‘Dostałem od dziadka. Podobno jest bardzo drogie haha’.
[Twitter: @ft529, dostęp: 11 maja 2015]

Asa kara tsurai. Chari kogu no buchi tsukareru shi, densha okuretoru shi.
朝からつらい。チャリこぐのぶち疲れれるし、電車遅れとるし。
‘Od rana jest ciężko. Bardzo męczy mnie jazda rowerem, pociągi się spóźniają’.
[Twitter: @KY_kichigai, dostęp: 11 maja 2015]

Z nowego dialektu prefektury Yamaguchi pochodzi również inny przysłówek
emfatyczny: bari ばり, który migrował do północnej części wyspy Kiusiu. Wspomina o nim Yonekawa, analizując liczne przykłady form służących do wyrażania
przez młodzież wzmożonej ekspresji i emocjonalności (1996: 164). Jedną z nich
jest właśnie przysłówek bari, który największą popularnością cieszył się w latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Dziś ustępuje miejsca takim formom jak
chō, metcha oraz maji, ale nadal sporadycznie występuje w wypowiedziach użytkowników internetu.
Bari ureshi.
ばりうれしい。
‘Strasznie się cieszę’.
[Yonekawa 1996: 164]

Shitteru! Yabai yo ne, bari ukeru n desu kedo.
知ってる！やばいよね、ばりウケるんですけど。
‘Wiem! Straszne, co nie? Ale bardzo mi się podoba’.
[http://www.yomimaru.com/2015/05/japanese-slang-yabai/, dostęp: 11 maja 2015]

3.2.3. Dera z dialektu Nagoya
Przysłówek dera でら pochodzi z odmiany językowej występującej w mieście
Nagoya, stolicy prefektury Aichi, która znajduje się w centralnej części wyspy
Honsiu. Zgodnie z informacją o etymologii zamieszczoną w skrypcie jednego
z wykładów na temat nowego dialektu miasta Nagoya anonimowego autora dera
stanowi kontrakcję wyrażenia doerai どえらい ‘nieprzeciętny; niesamowity’:
„Dera to jeden z niedawno utworzonych regionalizmów Nagoi. Stanowi kontrakcję wyrażenia doerai powstałego z połączenia przymiotnika erai, który oznacza
‘nieprzeciętny’ lub ‘niesamowity’, z prefiksem emfatycznym do-. Wymawiany
dēryā w celu wzmocnienia wypowiedzi”98.
Źródło: fragment ze skryptu zamieszczonego na http://www.mytown-nagoya.com/nagoya/
nagoya01.html [dostęp: 5 listopada 2018].
98
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Zgodnie z powyższym opisem dera stanowi kontrakcję połączenia prefiksu
spełniającego funkcję emfatyczną do- ど z przymiotnikiem predykatywnym erai
偉い, który w standardowej odmianie języka służy do opisywania kogoś lub czegoś wybitnego, nieprzeciętnego, wspaniałego, wyróżniającego się na tle innych.
W nowej odmianie dialektu Nagoi erai używany jest również do opisywania odczucia bólu, zmęczenia lub trudu i wówczas najczęściej wymawiany jest z jotą
przed samogłoską oraz z przedłużeniem wokalizmu eryā えりゃー lub zostaje
dodatkowo wzmocniony przez dołączenie prefiksu do-  doeryā どえりゃー.
Obecnie spełnia funkcję młodzieżowego przysłówka emfatycznego, stanowiąc odpowiednik dla takich form, jak omawiana wcześniej forma uwydatniająca
chō チョー ‘bardzo’ lub rzeczownik zapożyczony z języka angielskiego sūpā ス
ーパー ‘super’.
Uchi no buchō ne, koko dake no hanashi, dera hage na no yo．
うちの部長ね、ここだけの話、でらはげなのよ。
‘Mój szef, tak między nami, to niesamowicie łysieje’.
[http://www.mytown-nagoya.com/nagoya/nagoya01.html, dostęp: 17 czerwca 2015]

Dera mukatsuku.
でらムカつく。
‘Niesamowicie irytujący’.
[http://www.fumi23.com/to/s13/h/1507.html, dostęp: 17 czerwca 2015]

Maji de ashita dera yabai!
マジで明日でらヤバイよ！
‘Serio, jutro to będzie megaodjazdowo’.
[http://www.golf-labo.jp/blog/431, dostęp: 17 czerwca 2015]

3.3. Zenzen w funkcji przysłówka emfatycznego
W badaniach leksykograficznych, zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień semantyki i pragmatyki leksemów, od kilku dziesięcioleci często podejmowanym tematem jest występowanie przysłówka zenzen 全然 ‘wcale; absolutnie’ w funkcji
przysłówka emfatycznego w połączeniu z formą twierdzącą.
Zgodnie z definicjami słownikowymi w standardowej japońszczyźnie przysłówek zenzen ‘wcale; zupełnie; absolutnie’ powinien występować wyłącznie
przed formami zaprzeczonymi czasowników i przymiotników. Ilustrują to poniższe przykłady zaczerpnięte ze słowników japońsko-angielskich wydanych po
roku dwutysięcznym.
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a) Sono ken ni tsuite wa zenzen shiranai.
その件については全然知らない。
‘Nic nie wiem na ten temat’  zenzen + forma zaprzeczona czasownika
koniugacji spółgłoskowej shiru 知る ‘znać; wiedzieć’.
b) Sonna koto wa zenzen ki ni shite inai.
そんなことは全然気にしていない。
‘Zupełnie się tym nie przejmuję’  zenzen + forma zaprzeczona ciągłej
postaci wyrażenia idiomatycznego ki ni suru 気にする ‘przejmować się;
martwić się’.
c) Zenzen kamaimasen wa.
全然かまいませんわ。
‘Zupełnie mi to nie przeszkadza’  zenzen + forma zaprzeczona adresatywnej postaci czasownika koniugacji spółgłoskowej kamau かまう
‘troszczyć się; przejmować się; dbać’.
Jednakże w objaśnieniach poprawnościowych zawartych w źródłach naukowych i popularnonaukowych oraz w słownikach języka japońskiego, które zostały opublikowane przed pierwszą dekadą ery Shōwa99 (1926–1989), nie odnajdujemy żadnego wymogu narzucającego konieczność łączliwości przysłówka zenzen
wyłącznie z formami zaprzeczonymi (Sasaki 2012). Nie są jasne powody, dla
których użycie przysłówka zenzen z formami twierdzącymi zostało wykluczone z zapisu słownikowego po pierwszej dekadzie ery Shōwa, która przypada na
późne lata trzydzieste dwudziestego wieku. Jednakże badacze języka doszukują
się głównego motywu w reformach edukacyjnych, które bezpośrednio wiązały się
z promowaniem nauki języka angielskiego w powojennej Japonii w czasach okupacji amerykańskiej (Sasaki 2012)100.
Językoznawcy zainteresowani zastosowaniem przysłówka zenzen z formami
zarówno twierdzącymi, jak i zaprzeczonymi doszukują się prawidłowości w zachowaniach komunikacyjnych młodzieży, cytując dzieła słynnych pisarzy epoki
Meiji, przede wszystkim Sōsekiego Natsume, w których można odnaleźć nieliczne przykłady występowania przysłówka zenzen w wyrażeniach twierdzących
(m.in. w powieści Botchan 坊っちゃん z 1906 r.). Jednakże liczna grupa Japończyków, których edukacja odbywała się w późniejszych dekadach epoki Shōwa,
uznaje takie zastosowanie przysłówka zenzen za błąd językowy, nagminnie pojawiający się w wypowiedziach młodzieży zwłaszcza od połowy lat dziewięćdziesiątych, który należałoby wyeliminować.
Zob. więcej na temat genezy użycia przysłówka zenzen z formami twierdzącymi w: http://
www.nikkei.com/article/DGXBZO42854280R20C12A6000000/, dostęp: 30 marca 2017.
100
W języku angielskim przysłówek at all ‘zupełnie; wcale’, który funkcjonalnie odpowiada
japońskiemu przysłówkowi zenzen, łączy się głównie z zaprzeczeniem  not at all ‘zupełnie nie;
wcale nie’. Można zatem przypuszczać, że ograniczenie łączliwości przysłówka zenzen do form
zaprzeczonych mogło stanowić kalkę angielskiego użycia przysłówka (not) at all. Wpływ języka
angielskiego na stosowanie przysłówka zenzen nie jest jednak dostatecznie potwierdzony.
99
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Z drugiej strony młodzież zapytana o powody częstego stosowania zenzen
z formami afirmatywnymi odpowiada, że w takich zwrotach negacja zostaje wyrażona, ale nie wprost. Według ankietowanych studentów pomiędzy przysłówkiem zenzen a formą twierdzącą, na przykład daijōbu lub heiki ‘w porządku’,
występuje niezwerbalizowana forma zaprzeczona typu kamawanai node ‘ponieważ mi to nie przeszkadza; bo nie mam z tym problemu’ lub ki ni shinai node
‘ponieważ się tym nie przejmuję; ponieważ mnie to nie martwi’, która uzasadnia
używanie tego przysłówka z formami afirmatywnymi. Zastosowana tutaj zostaje
pewnego rodzaju elipsa kontekstowa, polegająca na pominięciu członu oczywistego (w tym wypadku formy zanegowanej), gdyż jej wprowadzenie mogłoby
zredukować emfatyczny wydźwięk komunikatu.
Poniższe przykłady zaczerpnięte z japońskich stron internetowych oraz serwisów społecznościowych ilustrują użycie zenzen z formami afirmatywnymi.
Zenzen ii jan. Mushiro kitai o uragiranasasugiru kurai Shiina Ringo shiteru yo.
全然いいじゃん。むしろ期待を裏切らなさすぎるくらい椎名林檎してるよ。
‘Absolutnie dobre, prawda? W zasadzie naśladując Shiine Ringo, zupełnie nie zawodzi
oczekiwań’ zenzen + forma afirmatywna przymiotnika predykatywnego ii いい ‘dobry’.
[Twitter: @bbb84bbb, dostęp: 8 sierpnia 2015]

Sensu toka sainō ga nakute mo zenzen daijōbu na mono da yo.
センスとか才能がなくても全然大丈夫なものだよ。
‘Nawet jeśli nie ma gustu ani talentu, to jest to zupełnie w porządku’ zenzen + forma
afirmatywna przymiotnika niepredykatywnego daijōbu 大丈夫 ‘w porządku; bezpieczny;
taki jak należy’.
[http://www.riyu-haru.com/compose/start/difficult, dostęp: 8 sierpnia 2015]

Danna san ga inakute mo zenzen heiki na hito.
旦那さんがいなくても全然平気なひと。
‘Osoba, która czuje się zupełnie dobrze, nawet kiedy nie ma męża’ zenzen + forma afirmatywna przymiotnika niepredykatywnego heiki 平気 ‘spokojny; zrównoważony; bezproblemowy’.
[http://girlschannel.net/topics/436669/, dostęp: 23 marca 2017]

W powyższych przykładach przysłówek zenzen łączy się z formą afirmatywną czasowników i przymiotników, realizując swoją funkcję emfatyczną. Ostatni
przykład, który odnosi się do tytułu artykułu opublikowanego na kanale internetowym Girls Channel, dowodzi stosowania przysłówka zenzen z formami twierdzącymi również w mediach. Za pośrednictwem nośników informacji leksyka
młodzieżowa dociera do wszystkich odbiorców, niezależnie od ich płci, wieku
czy statusu. Wynikiem tego jest aktualnie łatwa do zaobserwowania tendencja
do sporadycznego używania przysłówków emfatycznych takich jak zenzen, maji
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oraz chō również przez przedstawicieli starszego pokolenia, którzy świadomie
próbują złagodzić oficjalność, doniosłość i sztampowość swoich wypowiedzi,
sięgając po formy młodzieżowe.

4. Formy osłabiające wyrazistość oraz obniżające
stopień pewności sądu, wyrażenia wieloznaczne
Tendencja do używania w wypowiedziach pierwszoosobowych form osłabiających wyrazistość i obniżających stopień pewności sądu oraz wyrażeń niejednoznacznych stanowi interesujący aspekt dyskusji nad aktualnymi strategiami
komunikacyjnymi japońskiej młodzieży. Opis poszczególnych jednostek zaliczanych do jednej z tych dwóch kategorii został zamieszczony w niniejszej części
książki ze względu na to, że spełniają one podobną funkcję – sprawiają, że stopień
sugestywności oraz dosadności komunikatu odnoszącego się do osoby mówiącej
zostaje intencjonalnie obniżony. Do jakiego stopnia takie strategie komunikacyjne są zamierzone, a do jakiego stanowią wyłącznie przejaw nawyków językowych (czyli kuchiguse 癖), czy służą one wyłącznie do wyrażania modestywnej
postawy wobec rozmówcy, czy może stanowią formę obrony przed przeciwnym
stanowiskiem – to zagadnienia istotne, ale niełatwe do rozstrzygnięcia.
Niejednokrotnie struktury językowe, które zawierają wykładniki dwuznaczności językowej lub osłabiają wyrazistość sądu, mogą być odbierane jako innowacyjne formy wyrażania uprzejmości.
Przyglądając się wypowiedziom, w których unika się rozstrzygania z perspektywy zasad
konwersacji, można je uznać za przejaw troski o rozmówcę. A mianowicie odchodzenie od
narzucania prywatnych opinii lub własnych przekonań łączy się z wyrażaniem szacunku do
rozmówcy (Koyano 2000)101.

Tetsuo Koyano pozytywnie odnosi się do postawy komunikacyjnej japońskiej
młodzieży polegającej na świadomym unikaniu sytuacji wymagających prezentowania jasno określonego stanowiska i wyraźnego rozstrzygania różnych kwestii dotyczących upodobań i wyborów rozmówcy. Nawiązuje do zjawiska, które stanowi
jeden z bardziej dyskusyjnych aspektów mowy młodzieżowej, a mianowicie do
dążenia do ograniczenia odpowiedzialności za swoje prywatne poglądy demonstrowane w wypowiedziach pierwszoosobowych, zwłaszcza w sytuacjach, w których
występuje obawa przed konfrontacją z opinią przeciwną albo przed weryfikacją
przez słuchaczy wiedzy mówiącego na jakiś temat. Taką postawę opisują określenia
101
Źródło: Gendai wakamono kotoba kō [Z badań nad współczesnym socjolektem młodzieżowym]
http://www001.upp.so-net.ne.jp/ketoba/wakamonokotobakou.html, dostęp: 15 lutego 2019.

144

System leksykalny i struktura japońszczyzny młodzieżowej

oceniające typu dantei shinai 断定しない ‘nie przesądza; nie zajmuje ostatecznego stanowiska; nie odnosi się wyraźnie do jakiejś kwestii; nie precyzuje’ oraz dantei
o sakeru 断定を避ける ‘unika zdecydowanego rozstrzygnięcia’, które często pojawiają się w negatywnych komentarzach osób starszych.
Obecnie w celu uniknięcia konfliktu z rozmówcą młodzi ludzie często stosują technikę
konwersacyjną „rozmytych wyrażeń”. Wyróżniamy tutaj wyrażenia niedefiniujące, półmonologi oraz półpytania, jak na przykład: watashi-teki ni wa ‘na mój sposób; po mojemu; dla
mnie samego; z mojej strony itd.’, ~mitai na ‘coś w rodzaju; coś jakby; coś na kształt; coś
w stylu’, a, sō nan dā ‘a więc to tak; a no tak; a to na tym polega; a to o to chodzi; a to tak;
a, to o to biega’. Wykorzystanie nierozstrzygających wyrażeń przez współczesną młodzież
sprawia, że ich prywatne wypowiedzi stają się rozmyte i podtrzymane zostaje poczucie
dystansu między rozmówcami (Doi 2008 [w:] Hidaka, Kosugi 2012: 144).

Opinie formułowane zarówno przez badaczy języka japońskiego, jak i przez
przedstawicieli społeczeństwa japońskiego nie są jednoznaczne i często budzą
nowe wątpliwości. Okazuje się jednak, że upatrywanie w zachowaniach komunikacyjnych młodzieży przejawów uprzejmości, a jednocześnie zarzucanie im
postawy egocentrycznej, której wyrazem jest językowa asekuracja przed otwartą
konfrontacją z rozmówcą, wynikać może z pełnej paradoksów specyfiki udziału młodego pokolenia w komunikacji. Dzieje się tak dlatego, że przedstawiciele
młodej generacji z jednej strony niejednokrotnie próbują wyłamać się z grupy,
prezentując indywidualne stanowisko, a z drugiej obawiają się krytyki otoczenia,
gdyż jest ona niekorzystna dla ich indywidualnego autorytetu w grupie, który dopiero starają się budować, co podważa jak gdyby ich dojrzałość i równoprawność
komunikacyjną. W związku z tym niejako prewencyjnie sięgają oni po półśrodki
w postaci form dwuznacznych lub osłabiających wyrazistość własnych sądów.
W ten sposób sami przyczyniają się do tego, że reprezentanci innych, starszych
generacji dosyć łatwo przyczepiają im łatkę chūto hanpa 中途半端 ‘niekonkretnych; nieprecyzyjnych; rozchwianych; robiących wszystko połowicznie; niestarających się do samego końca; mających słomiany zapał’.

4.1. Forma porównawcza mitai (na) używana w funkcji
wykładnika osłabiania wyrazistości wypowiedzi
Forma mitai みたい ‘przypomina; wygląda jak; wydaje się, że; wygląda na to,
że; zapowiada się na’ występuje w języku japońskim jako potoczny odpowiednik
wykładnika ewidencjalności yō よう‘sądząc z; wychodzi na to, że’ (Wojciechowski 2011: 213). Formy yō oraz mitai uznaje się za wymienne, z tą różnicą, że wykładnik ewidencjalności yō wymaga zastosowania partykuły przynależności no
w sytuacji, kiedy dołącza się do rzeczownika lub quasi-przymiotnika, natomiast
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forma mitai występuje bezpośrednio po nich i nie wymaga stosowania partykuły
(por. ame no yō oraz ame mitai ‘zapowiada się na deszcz’) (Hasegawa 2015: 311).
Forma mitai w swej pierwotnej postaci mita yō da 見た様だ występowała
do czasów Meiji. W ogólnej japońszczyźnie w połączeniu z różnymi częściami
mowy forma ta zachowuje się tak samo jak przymiotniki niepredykatywne i służy
do porównywania, wyrażania ewidencjalności oraz prawdopodobieństwa.
1. Przed spójką desu です i jej wariantami mitai nie zmienia swojej postaci;
przykład:
Kanojo wa ashita kuru mitai desu.
彼女は明日来るみたいです。
‘Wygląda na to, że ona jutro przyjdzie’.
2. Przed rzeczownikiem dodaje się do niej końcówkę przymiotników niepredykatywnych na な; przykład:
Ningyō mitai na kao.
人形みたいな顔。
‘Twarz jak u lalki’.
3. W pozycji składniowej przed czasownikiem dodawana jest do niej końcówka
przysłówkowa ni に; przykład:
Moderu mitai ni aruku.
モデルみたいに歩く。
‘Chodzi jak modelka’.
W mowie młodzieżowej obserwuje się tendencję do dodawania do formy mitai cząstki na, która formą przypomina partykułę modalną występującą na końcu
wypowiedzi, a więc stosowana jest zamiast spójki desu, która w tym wypadku
pełniłaby funkcję wykładnika adresatywności, lub jej poufałego wariantu da102.
W odniesieniu do cząstki na występującej w całej formie mitai na みたいな możemy jedynie zaznaczyć, iż swoją formą przypomina partykułę modalną, gdyż
najprawdopodobniej stanowi ona końcówkę przymiotnika niepredykatywnego,
po której w domyśle pojawia się rzeczownik nazywający wrażenia, odczucia,
przypuszczenia, na przykład kanji 感じ ‘uczucie; przeczucie; wrażenie’. Całe
wyrażenie ~mitai na kanji ～みたいな感じ ‘odnoszę wrażenie, że…; odczuwam, że…’ stanowi zdecydowanie potoczny i w zasadzie bardziej młodzieżowy

102
Jednakże należy zaznaczyć, że w mowie potocznej oba warianty spójki (niepoufały i poufały)
mogą zostać całkowicie pominięte, a wypowiedź może kończyć się samą formą mitai. Por.:
a) Genki mitai. 元気みたい。‘Wydaje się zdrowy’ – forma poufała, neutralna pod względem
płci;
b) Genki mitai da. 元気みたいだ。‘Wydaje się zdrowy’ – forma poufała, częściej w wypowiedziach męskich;
c) Genki mitai desu. 元気みたいです ‘Wydaje się zdrowy’ – forma niepoufała, neutralna pod
względem płci.
Różnica w tych trzech przypadkach nie jest różnicą znaczeniową, ale polega na wyrażonym
przez spójkę lub jej brak stopniu poufałości.
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wariant formy ~yō na kanji (da) ～ような感じ(だ) ‘czuję, jakby…; odczuwam,
że…’, który zazwyczaj bywa skracany do formy mitai na.
Użycie formy mitai na ma na celu podkreślenie, że stanowisko mówiącego
opiera się wyłącznie na subiektywnych, niepotwierdzonych w rzeczywistości faktach i zdarzeniach bądź na zindywidualizowanych wrażeniach i domysłach. Bliższe przyjrzenie się przedstawionym niżej przykładom pozwala dostrzec, że forma
mitai na oddzielana bywa od wypowiedzi przecinkiem jako sygnałem pauzy, co
może świadczyć o tym, że jest ona wprowadzana jako składnik odrębny, ponadzdaniowy, a tym samym staje się dodatkowo zrealizowanym gestem dystansowania się mówiącego od treści komunikatu. Mówiący usiłuje wydźwięk swojej
wypowiedzi wyraźnie osłabić.
Nande sonna kikazatteru wake? Niattenai yo, mitai na.
なんでそんな着飾ってるわけ？似合ってないよ、みたいな。
‘Po co się tak wystroiłaś? To do ciebie raczej nie pasuje’.
[http://s.maho.jp/book/a03533i4ea418966/6960542171/, dostęp: 13 lutego 2017]

Yappa nikki chau, mitai na. Warai
やっぱ日記ちゃう、みたいな。笑
‘Rzeczywiście zdaje się, że to nie pamiętnik. Uśmieszek’.
[http://s.maho.jp/book/89c6d7hfd54ecd0a/6879997003/, dostęp: 13 lutego 2017]

Toriaezu soko ni ikitai, mitai na
とりあえずそこに行きたい、みたいな。
‘Zdaje się, że najpierw chcę tam iść’.
[http://s.maho.jp/book/bb3aefjda3401ee1/5967609017/, dostęp: 13 lutego 2017]

Nan yori mo, watashi wa kono hito o, shitteru ki ga suru. Atta koto ga aru, mitai na.
何よりも、私はこの人を、知ってる気がする。会ったことがある、みたいな。
‘Wydaje mi się, że znam tego człowieka. Spotkaliśmy się już chyba’.
[http://s.maho.jp/book/89defebca63151ab/6088321001/, dostęp: 13 lutego 2017]

Ano kotachi kyōdai kana? mitai na, osoroi kakkō shite hoshii.
あの子たち兄弟かな？みたいな、お揃い格好してほしい。
‘Zastanawiam się, czy te dzieci są rodzeństwem. Czy coś takiego. Fajnie, jak by ubierały
się tak samo’.
[Twitter: @kinmesi, dostęp: 13 lutego 2017]

W zdaniu Toriaezu soko ni ikitai, mitai na とりあえずそこに行きたい、み
たいな ‘Zdaje się, że najpierw chcę tam iść’ forma mitai na zostaje dołączona do
formy wolitywnej -tai たい, która służy do wyrażania prywatnej intencji lub zamiaru mówiącego. W odmianie standardowej w wypowiedziach pierwszoosobo-
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wych forma wolitywna występuje samodzielnie albo w konstrukcji z wyrażeniem
to omou と思う ‘myśleć, że; uważać, że’  Toriaezu Soko ni ikitai to omou とり
あえずそこに行きたいと思う ‘myślę, że najpierw chcę tam iść; mam zamiar
najpierw tam pójść’. Tego rodzaju osłabienienie wyrazistości intencji mówiącego (w tym wypadku pójścia w jakieś miejsce) przez dołączenie formy mitai na
jest strategią niekonwencjonalną, właściwą tylko mowie potocznej współczesnej
młodzieży, gdyż osoby dorosłe, chcąc wyrazić swoją indywidualną wolę, w podobnej sytuacji mówiłyby z większym przekonaniem.

4.2. Partykuła końcowa kamo
Partykuła końcowa kamo かも jest abrewiacją formy finitywnej przypuszczającej ka mo shirenai かも知れない ‘być może; możliwe, że’, dla której postać
adresatywną103 stanowi ka mo shiremasen かも知れません. Z morfologicznego
punktu widzenia forma ka mo shirenai stanowi połączenie dwóch partykuł: pytajnej ka か oraz łącznikowej mo も z zaprzeczoną postacią czasownika shiru
知る ‘znać; wiedzieć’ w formie potencjalnej  shirenai 知れない ‘nie może
wiedzieć’. Zgodnie z przykładami pochodzącymi z wybranych definicji słownikowych wyrażenie to może łączyć się z wszystkimi częściami mowy w funkcji
wykładnika przypuszczenia.
Itta ka mo shirenai.
行ったかも知れない。
‘Możliwe, że poszedł’.
[Iwanami kokugo jiten (Słownik języka japońskiego wyd. Iwanami)]

Kyūkō ni maniau ka mo shirenai to omotte hashitta.
急行に間に合うかも知れないと思って走った。
‘Biegłem, bo myślałem, że może zdążę na ekspres’.
[Shōgakukan puroguresshibu waei chūjiten (Progresywny słownik japońsko-angielski średniego
formatu)]

Nyūyōku ni iku ka mo shirenai.
ニューヨークに行くかも知れない。
‘Możliwe, że pojadę do Nowego Jorku’ .
[Weblio eiwa waei jiten (Słownik angielsko-japoński i japońsko-angielski Weblio)]

103
Postać adresatywną japońskich czasowników tworzy się przez dołączenie wykładnika
-(i)mas- w przypadku form twierdzących lub -(i)masen- w formach zaprzeczonych, np. taberu ‘jeść’
 tabemasu, tabemasen.
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W mowie potocznej forma przypuszczająca ka mo shirenai zostaje często zastąpiona jej skróconym wariantem kamo, który stanowi połączenie dwóch partykuł.
Yoi kekka ga deru kamo.
良い結果が出るかも。
‘Być może rezultat będzie pozytywny’.
[Kenkyūsha shineiwa chūjiten (Nowy słownik angielsko-japoński średniego formatu wyd.
Kenkyūsha)

Sō kamo. Nangoku kibun kamo.
そうかも。南国気分かも。
‘Chyba tak! Chyba jest w nastroju na południowe kraje’.
[Twitter: @oyamadasohei, dostęp: 17 lipca 2016]

Forma kamo (lub jej pełny wariant ka mo shirenai) pojawia się w komunikatach pierwszoosobowych w roli wykładnika przypuszczenia, czego ilustracją
jest przykład Kyūkō ni maniau ka mo shirenai to omotte hashitta 急行に間に
合うかもしれないと思って走った ‘Biegłem, bo myślałem, że może zdążę
na ekspres’. Niemniej stosowanie tej formy na końcu wypowiedzi wyrażających intencję, zamiar lub wolę mówiącego stanowi świadomą strategię osłabiania wyrazistości, pewności w stosunku do własnych preferencji, a także unikania
sytuacji wymagających demonstrowania własnego przekonania o słuszności
dokonanego wyboru.
Kore suki kamo.
これ好きかも。
‘Być może to lubię’.
[http://yusilyana.cocolog-nifty.com/blog/2016/03/post-8708.html, dostęp: 17 lipca 2016]

Ore mo kikitai kamo.
オレも聞きたいかも。
‘Możliwe, że też chcę posłuchać’.
[http://gwiki.jp/boyfriendkari/, dostęp: 17 lipca 2016]

Manami riajū shitai kamo.
まなみリア充したいかも。
‘Ja (Manami) może chcę być zadowolona ze swojego życia?’104
[Twitter: @manami1224, dostęp: 17 lipca 2016]

104
Nazywanie i odnoszenie się do własnej osoby przy użyciu swojego imienia również stanowi
często spotykane zjawisko komunikacyjne wśród młodych ludzi, przede wszystkim młodych Japonek,
które naśladując mowę małych dzieci, chcą w ten sposób zostać odebrane jako urocze i niewinne.
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Dodawanie partykuły kamo do formy wolitywnej -tai たい oraz form wyrażających preferencje, między innymi quasi-przymiotników suki 好き ‘lubić’ lub kirai
嫌い ‘nie znosić’, jest w ogólnej japońszczyźnie zjawiskiem rzadkim i w związku
z tym w opinii zwolenników konwencjonalnych rozwiązań komunikacyjnych stanowi przykład nadużycia językowego. Przedmiotem krytyki ze strony dorosłych
jest przede wszystkim zbyt częste stosowanie tego rodzaju form służących do osłabiania wrażenia pewności sądu w wypowiedziach pierwszoosobowych odnoszących się do indywidualnych wyborów i preferencji rozmówcy. W ich przekonaniu
dojrzała osoba powinna umieć jasno i klarownie demonstrować swoje stanowisko,
biorąc odpowiedzialność za swoje słowa i poglądy. Jednakże młodzież, z jednej
strony uchylając się przed przejmowaniem na siebie tego rodzaju odpowiedzialności, a z drugiej nie chcąc narazić się na konfrontację z odmiennymi poglądami i odczuciami odbiorców, preferuje dla swoistej wygody komunikacyjnej wprowadzenie
takiej strategii komunikacyjnej, w której wszelkie sądy, wybory, rozstrzygnięcia
i określone stanowiska zostaną intencjonalnie schowane lub rozmyte.
Okazuje się jednak, że wbrew oczekiwaniom młodych rozmówców tego rodzaju uniki komunikacyjne często wywołują rozmaite nieporozumienia komunikacyjne, pozostawiają słuchacza w kłopocie, wymuszają na nim kontynuację
komunikacji, podczas gdy rozmówca oczekuje, że w jakimś momencie pojawi się
rozstrzygająca deklaracja.

4.3. Forma przytoczenia tte kanji
Forma analityczna tte kanji って感じ stanowi połączenie wykładnika przytoczenia tte って, który jest skróconą i potoczną postacią formy to iu という ‘mówiąc
X; co powiedziawszy; tak zwany; ten, o kim mówi się X; to, o czym mówi się X’,
z rzeczownikiem kanji 感じ ‘odczucie; wrażenie’. Ponieważ w języku standardowym występują struktury subiektywizujące to iu kanji ga suru という感じが
する ‘odnoszę wrażenie, że…; mam wrażenie, które dałoby się określić jako…’
oraz to iu kanji desu という感じです ‘mam wrażenie, o którym powiedziałbym
X / nazwałbym X’, należy założyć, iż forma tte kanji jest potocznym wariantem
tych struktur. Jej potoczność wynika przede wszystkim ze skrótowości oraz ze
zdecydowanie nieoficjalnego nacechowania stylistycznego.
Osobną kwestię stanowi jej przynależność do młodzieżowej odmiany języka. Jest ona niewątpliwie popularna w wypowiedziach młodych użytkowników
japońszczyzny, toteż badacze języka japońskiego zdecydowanie traktują ją jako
składnik socjolektu młodzieżowego. Jej użycie na końcu bądź w środku zdania spotyka się niezwykle często w wypowiedziach pierwszoosobowych, gdyż
jej znaczenie odnosi się niemal wyłącznie do osoby nadawcy. Forma tte kanji
stała się charakterystycznym gestem językowym młodego pokolenia blogerów,
użytkowników serwisów społecznościowych, manifestacją subiektywizmu ocen,
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a jednocześnie próbą ich osłabiania, gdyż wypowiedzi takie mają wprawdzie stylistycznie ekspresywny charakter, ale brak im znaczenia pewności sądu, agresywności w ocenie. Mówiący jak gdyby zabezpiecza się przed przykrym efektem,
jaki może spowodować wypowiedź z użyciem jakiegoś oceniającego przymiotnika, i osłania cały sąd formułą wrażenia, poczucia. Przykry efekt może nawet
pozostać, ale mówiący z góry uwalnia się od odpowiedzialności za skutki swojej
wypowiedzi. Przywodzi to na myśl gest pewnej, nie we wszystkich sytuacjach
fortunnej, asekuracji. Przyjrzyjmy się kilku przykładom.
Nanka ibatteru tte kanji de iya da na.
なんか威張ってるって感じでいやだな。
‘Nie mogę ścierpieć kiedy mam wrażenie, że ktoś zadziera nosa’.
[http://s.maho.jp/book/e65337hd8eba11d3/6904177009/, dostęp: 17 lipca 2016]

Osananajimi no sukina hito, kawairashikute onna no ko tte kanji.
幼馴染の好きな人、かわいらしくて女の子って感じ。
‘Osoba, z którą byłem zżyty w dzieciństwie i którą bardzo lubiłem, wydawała się taka
urocza i taka dziewczęca’.
[http://s.maho.jp/book/5d263abe9f0edcd7/6960570762/, dostęp: 17 lipca 2016]

Byōtō yatto narete kita kanā tte kanji.
病棟やっとなれてきたかなぁって感じ。
‘Mam wrażenie, że chyba w końcu przyzwyczaiłam się do oddziału szpitalnego’.
[Twitter: @ 24lapi, dostęp: 17 lipca 2016]

Maji uzai tte kanji, aitsu. マジうざいって感じ、あいつ。
‘Wydaje się naprawdę wkurzający, ten koleś’.
[http://odanizemi.ws.hosei.ac.jp/wp/?p=1563, dostęp: 17 lipca 2016]

W ostatnim przykładzie połączono formę tte kanji z niezwykle ekspresywnym
przymiotnikiem oceniającym uzai うざい, który jest ściągniętą postacią przymiotnika uzattai うざったい ‘paskudny; denerwujący; irytujący; hałaśliwy’,
występującego jedynie w mowie potocznej młodzieży. Interesujące jest to, że
w zdaniu maji uzai tte kanji, aitsu マジうざいって感じ、あいつ ‘wydaje się
naprawdę wkurzający, ten koleś’ każdy wyraz składowy należy do młodzieżowej
odmiany języka kolokwialnego, a całość ma zdecydowanie stanowczy i negatywny wydźwięk mimo pozornej asekuracji mówiącego przed skutkami komunikowanej oceny. Zgodnie z intencją mówiącego wprowadzenie formy tte kanji
do zdania ma spełniać funkcję językowego bufora (funkcja buforowania kanshō
kinō 緩衝機能 według Yonekawy [1996]), który pochłania nadmiar negatywnych
emocji i sprawia, że mocny, dosadny i nacechowany emocjonalnie ton przekazu
zostaje w jakimś stopniu złagodzony.
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Daisuke Tsuji omawia strategię językową polegającą na dodawaniu formy tte
kanji do wypowiedzi orzekających, posługując się pojęciem metajęzyka jako narzędzia opisu. Rozważane zjawisko określa mianem hatsuwa shutai no metaka
発話主体のメタ化 ‘umetajęzykowienia podmiotu mówiącego’ (1999: 20–21).
Według badacza stosowanie form tte kanji oraz mitai na przez młodzież nie jest
niczym innym jak przejściem z poziomu wypowiedzi (ground-level) na poziom
meta-wypowiedzi (meta-level), czego ilustrację stanowi poniższy schemat:
1. orzekanie: Baka ja nai. 馬鹿じゃない。‘Nie jest głupi’;
2. orzekanie osłabiane (buforowane) przy użyciu formy tte kanji: Baka ja nai,
tte kanji. 馬鹿じゃない、って感じ。‘Odnoszę wrażenie, że nie jest głupi’;
3. przytoczenie wypowiedzi orzekającej: Baka ja nai, tte kanji no koto o itteta.
馬鹿じゃない、って感じのことを言ってた。‘Powiedział coś w rodzaju,
że nie jest głupi’.
Według Tsujiego zdanie z punktu 1, w którym osoba prezentuje swoje prywatne stanowisko względem kogoś, o kim mowa na poziomie wypowiedzi (ground-level), jest najbardziej bezpośrednie. Dołączenie formy tte kanji (punkt 2) (również mitai na) stanowi przejście na mniej bezpośredni poziom meta (meta-level).
Następnie badacz porównuje poziom meta do sytuacji przytaczania słów osoby
trzeciej, co zostało zilustrowane w punkcie 3.
Powyższy schemat sugeruje, że użycie formy tte kanji stanowi przejście z poziomu bezpośredniego orzekania do poziomu pośredniego przytaczania. Przy
założeniu, że każda wypowiedź, niezależnie od tego, czy jest to orzekanie, przytaczanie czyichś słów czy dosłowny cytat, jest wypowiedzią pierwszoosobową
(rozpoczynającą się od słów „ja mówię”), powyższe zdania mogłyby zostać
przedstawione w następujący sposób:
1. Ja mówię, że nie jest głupi.
2. Ja mówię, że ja mówię (= odnoszę wrażenie), że nie jest głupi.
3. Ja mówię, że on powiedział coś w rodzaju, że nie jest głupi.
W opinii Tsujiego po wprowadzeniu formy tte kanji otrzymujemy rezultat podobny do przytoczenia własnych słów (czego analogię odnajdujemy w punkcie 3).
Siła przekazu wypowiedzi z punktu 2 będzie zatem odpowiadać sile przekazu
z punktu 3, w którym mamy do czynienia z rzeczywistym przytoczeniem czyjegoś sądu. W rezultacie komunikat pierwszoosobowy zostaje uwikłany w proces
zapośredniczenia, który redukuje stopień wyrazistości, osłabia pewność indywidualnego sądu i sprawia, że odbiorcom może wydać się mniej autentyczny i wiarygodny. Konsekwencją tego może być brak zrozumienia ze strony rozmówców.
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4.4. Wyrażenie egzempli ikujące toka
Partykuła toka とか ‘albo; na przykład; między innymi’ w językoznawstwie japońskim zaliczana jest do kategorii partykuł przysłówkowych fukujoshi 副助詞.
Zgodnie z definicjami słownikowymi łączy się z wszystkimi częściami mowy
i spełnia dwie podstawowe funkcje:
1. służy do wymieniania przykładowych rzeczy, osób, sytuacji oraz czynności;
Hima da shi, chīmu toka tsukutte michau?
暇だし、チームとか作ってみちゃう？
‘Jestem wolny, więc może byśmy tak na przykład drużynę założyli?’
[http://s.maho.jp/book/f98492ce8a044680/6960561305/, dostęp: 17 lipca 2016]

Terebi o miru toka hirune o suru toka de, ichinichijū burabura sugoshite shimatta
テレビを見るとか昼寝をするとかで、一日中ぶらぶら過ごしてしまった。
‘Spędziłem cały dzień, leniuchując. To oglądałem telewizję, to drzemałem…’
[Progresywny słownik japońsko-angielski średniego formatu]

2. towarzyszy informacjom, których autentyczność lub aktualność nie została
w pełni potwierdzona;
San ji ni tsuku toka itta to omoimasu yo.
三時に着くとか言ったと思いますよ。
‘Myślę, że mówił, że dotrze na trzecią, czy coś podobnego’;
[Progresywny słownik japońsko-angielski średniego formatu]

Kare wa ima ejiputo ni iru toka to iu hanashi da.
彼は今エジプトにいるとかという話だ。
‘Mówili, że jest teraz w Egipcie, czy gdzieś tam’.
[Nowy słownik angielsko-japoński średniego formatu wyd. Kenkyūsha]

Według definicji partykuły toka zaproponowanej przez autorów internetowego
słownika slangu japońskiego Nihongo zokugo jisho nadużywanie tej formy w mowie młodzieżowej doprowadziło do wyodrębnienia się zjawiska tokago とか語
‘języka toka’ lub tokaben とか弁 ‘dialektu toka’, który polega przede wszystkim
na wielokrotnym powtarzaniu partykuły toka w jednym zdaniu105.

105
Pojawienie się „dialektu toka” podkreśla również Tessa Carroll w pracy poświęconej zmianom zachodzącym w komunikacji japońskiej w ciągu ostatnich dwóch dekad (2013). Badaczka ta
zauważa, iż przez wpływ mediów forma toka rozpowszechniła się do tego stopnia, iż nawet prezes
Japońskiej Agencji ds. Kultury Tsuneaki Kawamura w swoim oficjalnym przemówieniu nieumyślnie
i bezrefleksyjnie użył partykuły toka (Carroll 2013: 101–102).

Formy osłabiające wyrazistość oraz obniżające stopień pewności sądu…

153

Termin „język toka” odnosi się do częstego występowania formy toka w konwersacji.
W szczególności wskazuje na zbędną część w wypowiedzi, m.in. po rzeczownikach kategoryzujących (np. „Ukończyłem szkolę i pracuję jako jakiś tam salaryman”). Język toka
jest postrzegany jako cecha charakterystyczna komunikacji młodych ludzi, którzy wprowadzają niejasne wyrażenia i nie biorą odpowiedzialności za swoje wypowiedzi. Określany
jest również jako „dialekt toka”106.

We współczesnej mowie młodzieżowej niejednokrotnie spotykamy się z nadużyciem partykuły toka. Częste wprowadzanie tej partykuły uznaje się za zbędne
przede wszystkim dlatego, że nie dodaje ona żadnej relewantnej informacji do
wypowiedzi, nie podnosi też jej wartości.
Ashita toka eiga toka ikanai? 明日とか映画とか行かない？
‘A może byśmy tak, dajmy na to, jutro poszli do kina, czy coś?’
[http://d-tsuji.com/paper/p07/paper07.pdf, dostęp: 21 maja 2017]

Naa… tsukiau toka shinai? Orera. なぁ...付き合うとかしない？オレら。
‘Ej, a może byśmy się tak na przykład umówili?’
[http://s.maho.jp/book/3863bbb570afd852/6490561016/1/, dostęp: 21 maja 2017]

Ima gakusei toka yatte masu. 今学生とかやってます。
‘Obecnie studiuję, i takie tam’.
[http://kotobakai.seesaa.net/article/8180157.html, dostęp: 21 maja 2017]

Przedmiotem aktualnej krytyki nie jest wyłącznie samo nadużywanie spójki
toka, ale jej rola w wypowiedzi. Rola ta często bynajmniej nie ogranicza się do
samej egzemplifikacji w dosłownym sensie. Jest to bowiem jednocześnie sygnał pewnej lekceważącej, pobłażliwej postawy w stosunku do zjawisk, o których
mowa. Mówiący demonstruje postawę quasi-modestii, czyli nie przydaje żadnego znaczenia temu, co sam robi, czym się zajmuje, kim jest etc., ale nie jest to
w żadnej mierze modestywność, jaką w ramach grzeczności językowej wnoszą
do wypowiedzi dorośli. Zdecydowanie przebijają tutaj bowiem młodociana buńczuczność i lekceważący stosunek do rzeczywistości jako takiej. Tego rodzaju
postawa kryje w sobie również pewien komponent przeciwstawiania się oficjalności, formalności trybu komunikowania się dorosłych. Nadawcy wypowiedzi ze
sfery socjolektu młodzieżowego jak gdyby symbolicznie starają się „sprowadzić
tę komunikację na ziemię”, odebrać jej cechy uznawane przez nich za sztuczność,
nienaturalność. Forma toka służy zatem do quasi-egzemplifikującego rozmywania faktów. Jeżeli ktoś mówi, że ‘jest jakimś tam studentem’, że można ‘zrobić X,
lub coś w tym guście’, że interesuje go ‘X lub coś w tym stylu’, to ostatecznym
106

Źródło: http://zokugo-dict.com/20to/tokago.htm, dostęp: 15 listopada 2018.
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efektem takiego użycia toka jest schowanie się, ukrycie, roztopienie się w otoczeniu i całkowity brak manifestowania swojego ego. Tego rodzaju świadome
podważanie swojego stanowiska, własnych zainteresowań lub wyborów przynosi
w rezultacie odczucie wypływającej z treści komunikatu bylejakości, a czasem
nawet braku poważania dla własnych poczynań.
Może na tym ucierpieć również przejrzystość komunikatu, gdyż tworzy się
sztuczną obudowę dla treści, która mogłaby być przekazana w mniej rozwlekły
sposób. Z tych właśnie powodów następuje krytyka aktualnych strategii komunikacyjnych młodzieży ze strony dorosłych, ponieważ ich podstawowym wyróżnikiem
jest intencjonalne zmniejszanie odpowiedzialności za treść komunikatu.

4.5. Su iks -ppoi
Sufiks -ppoi っぽい jest formantem słowotwórczym, który w połączeniu z innymi elementami tworzy derywaty przymiotnikowe oparte na modelu semantycznym ‘taki, który silnie przejawia cechę wyrażaną przez podstawę słowotwórczą’,
czyli pełen czegoś, -isty, -inny, prze-, -ony etc.
Jest to sufiks dosyć ekspresywny i w dodatku połączony z oceną komunikowanego obiektu, co więcej – z reguły pejoratywną. W słowniku języka japońskiego
„Iwanami” odnajdujemy następującą definicję tego sufiksu:
-ppoi <dołącza się do rzeczowników lub formy koniunktywnej czasownika, tworząc przymiotniki> o znaczeniu ‘wykazujący silną tendencję do…’: ‘bardzo pospolity’, ‘zdecydowanie czerwony’, ‘łatwo wpadający w zdenerwowanie’, ‘wodnisty’ (mający więcej wody niż
czegoś innego), ‘seksowny’ (silnie erotyczny) (Nishio et al. 1994: 774).

Zgodnie z japońskimi opracowaniami poprawnościowymi forma -ppoi dołącza
się do rzeczowników oraz pierwszego tematu czasowników. Stosunkowo rzadziej
i wyłącznie w mowie potocznej dołącza się również do tematu przymiotników predykatywnych i niepredykatywnych w miejsce formy ewidencjalnej mitai (np. yasu-ppoi ‘wygląda na tanie’, hiniku-ppoi ‘brzmi jak sarkazm’) (Hasegawa 2015: 85).
Sufiks ten pełni dwie zasadnicze funkcje w ogólnej japońszczyźnie:
1. w połączeniu z rzeczownikiem komunikuje, że jakaś rzecz, osoba lub zachowanie silnie przejawia cechy nazywane przez rzeczownikową podstawę
słowotwórczą o bardzo rozbudowanych relacjach między cechą a sposobem
jej przejawiania. Może to być nasycenie substancją, charakter jakiejś innej
osoby, skłonność do czegoś i tym podobne. Cecha ta jest oceniana przez mówiącego negatywnie – określana jest jako wada bądź przywara. Istotną cechę
sufiksu -ppoi stanowi też jego nacechowanie ekspresyjne. Ocenę komunikuje
się tutaj w sposób zdecydowanie bardziej dynamiczny, nieneutralny, z silnym
zaangażowaniem mówiącego;

Formy osłabiające wyrazistość oraz obniżające stopień pewności sądu…

155

mizu 水 ‘woda’  mizu-ppoi sūpu 水っぽいスープ ‘wodnista zupa’;
abura 油 ‘tłuszcz’  abura-ppoi kaminoke 油っぽい髪の毛 ‘przetłuszczone
włosy’;
uso うそ ‘kłamstwo’  uso-ppoi hanashi うそっぽい話 ‘przekłamana historia’;
kodomo 子供 ‘dziecko’  kodomo-ppoi otona 子供っぽい大人 ‘dorosły,
który jest dziecinny’;
2. w połączeniu z pierwszym tematem czasowników, czyli tak zwaną postacią
koniunktywną107 czasowników, w znaczeniu ‘skłonny do...; przejawia tendencje do…’;
akiru 飽きる ‘tracić zainteresowanie; rezygnować; mieć czegoś dość; przyjmować z rezygnacją’  aki-ppoi 飽きっぽい ‘łatwo się zniechęcający; szybko tracący zapał’;
okoru 怒る ‘denerwować się’  okori-ppoi 怒りっぽい ‘łatwo wpadający
w złość; skłonny do wybuchowych reakcji’;
wasureru 忘れる ‘zapominać’  wasure-ppoi 忘れっぽい ‘zapominalski;
skłonny do zapominania’.
W socjolekcie młodzieżowym sufiks ten jest używany odmiennie. Przede
wszystkim z reguły łączy się z finitywną postacią czasownika, jego prostą formą
słownikową lub prostą formą zaprzeczoną – w tym wypadku połączenia takie
oparte są na schemacie użycia mitai, wykazując bardzo wyraźną symetrię. Także znaczenie tego sufiksu w socjolekcie młodzieżowym nawiązuje do znaczenia
mitai i może być traktowane jako paralelny wykładnik ewidencjalności, czyli niższego stopnia pewności sądu, braku bezpośredniego źródła informacji, a w odniesieniu do postawy komunikacyjnej jego użycie jest kolejnym językowym gestem
asekuracji, braku pełnej odpowiedzialności za głoszony sąd – mówiący uchyla się
bowiem od demonstrowania pełnej wiary w prawdziwość tego, co mówi. Ilustrują
to podane niżej przykłady.
Chōnōryoku yara nani yara ga dete kuru-ppoi.
超能力やら何やらが出てくるっぽい。
‘Zapowiada się na to, że ujawni jakieś zdolności psychokinetyczne, albo coś podobnego’.
[http://s.maho.jp/book/524740c0822da285/6018562004/, dostęp: 15 kwietnia 2017]

Daijōbu da yo. Seijō ni ugoiteru-ppoi.
大丈夫だよ。正常に動いてるっぽい。

Postać koniunktywna (renyōkei 連用形) to zgodnie z tradycyjnymi zasadami gramatyki japońskiej jedna z sześciu postaci japońskich form predykatywnych, do której dołączone zostają odpowiednie końcówki morfologiczne (Huszcza et al. 2003: 130). Wywodzi się z modelu form koniugacyjnych (siedem koniugacji i pięć form koniugacyjnych dla każdego czasownika) zaproponowanych
przez dziewiętnastowiecznego uczonego Haruniwę Motooriego (Olszewski 2011: 210).
107
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‘Wszystko w porządku. Wygląda na to, że działa normalnie’.
[http://s.maho.jp/book/37a3a8c1b0884ae7/6757702018/, dostęp: 15 kwietnia 2017]

Sō omou-ppoi no desu ga… ppoi.
そう思うっぽいのですが… っぽい。
‘On to, zdaje się, tak uważa… chyba’.
[Twitter: @daru_pk, dostęp: 17 maja 2017]

Użycie w powyższych przykładach sufiksu -ppoi w połączeniu z czasownikami
w formie finitywnej jest z punktu widzenia utartych schematów łączliwości składniowej niepoprawne. Jest to bowiem sufiks, który tworzy w pełni syntetyczne derywaty, a w tym przypadku -ppoi w połączeniu z członem czasownikowym zaczyna
funkcjonować jako forma analityczna, mimo że nie zmienia swojej postaci morfologicznej. Rozpoczynanie wypowiedzi od geminacji w nagłosie samodzielnego
wyrazu nie jest w japońszczyźnie standardowej dopuszczalne. Stanowi to więc wyraźne złamanie reguł poprawności językowej, co z normatywnego punktu widzenia
musi budzić opór i poczucie niespójności.
Niemniej obecnie można zaobserwować, że dołączanie sufiksu -ppoi do formy
finitywnej czasownika jest coraz częstszym zjawiskiem w mowie młodzieżowej,
i zgodnie z aktualnymi prognozami nie można wykluczyć, że w przyszłości zostanie zaakceptowane w uzusie, a może nawet pojawi się w definicjach słownikowych. Coraz więcej starszych użytkowników japońszczyzny ulega wpływom
modnych form językowych, które upowszechniają się w dość dynamicznym tempie i często nie do końca świadomie powiela tego rodzaju innowacje językowe
w mowie potocznej.

4.6. Pytanie rozłączne ja nai desu ka
Jeszcze inną strukturą powszechnie używaną w języku japońskim, ale której
funkcjonowanie w obrębie mowy młodzieżowej wykracza poza ramy przyjętej
konwencji językowej, jest forma pytania rozłącznego ja nai desu ka じゃない
ですか ‘czyż nie’. Forma ta stanowi figurę retoryczną często stosowaną w języku japońskim, zarówno mówionym, jak i pisanym. Jej funkcjonowanie w języku japońskim przypomina użycie polskiej formy pytania rozłącznego ‘czyż
nie? nieprawdaż?’ w odniesieniu do sytuacji, kiedy mówiący nie oczekuje werbalnej odpowiedzi z ust odbiorcy, a jedynie liczy na uzyskanie potwierdzenia
lub aprobaty dla komunikowanych przez siebie sądów czy opinii, które z góry
uznaje za właściwe.
Z punktu widzenia pragmatyki komunikacyjnej uznawana jest również za
mniej asertywną, a zatem łagodniejszą formę wyrażania indywidualnych poglądów, co motywowane jest formalnie – komunikowany sąd występuje w postaci
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pytania, a nie rozstrzygającego orzekania. Jej bardziej oficjalną i uprzejmą postacią jest forma de wa nai deshō ka ではないでしょうか, która odznacza się
mniejszą siłą pytajną, a więc o wiele delikatniejszą prośbą o reakcję adresata.
Nihongo ni mo nita iikata ga ikura demo aru ja nai desu ka?
日本語にも似た言い方がいくらでもあるじゃないですか？
‘W japońskim też jest bardzo wiele podobnych wyrażeń, czyż nie?’
[http://study.pink/no.html, dostęp: 15 kwietnia 2017]

Kono mama de wa, maniawanai no de wa nai deshō ka?
このままでは、間に合わないのではないでしょうか？
‘W ten sposób to my nie zdążymy, nie sądzisz?’
[http://japanese.stackexchange.com/questions/12977/, dostęp: 15 kwietnia 2017]

W mowie potocznej młodzieży forma ja nai desu ka bywa z reguły w niekonwencjonalny sposób łączona z użyciem w zdaniu zaimka pierwszej osoby (watashi 私, boku 僕, ore 俺) i partykułą przytoczenia tte って  watashi tte … ja
nai desu ka? わたしって…じゃないですか, co należałoby tłumaczyć jako ‘co
do mnie, to… czyż nie?; jeśli chodzi o mnie, to… czyż nie?; nie sądzisz, że ja…?’.
W komunikacji w standardowej japońszczyźnie użycie tego typu formy pytajnej w wypowiedzi pierwszoosobowej, która odnosi się do mówiącego (głównie
jego preferencji i zainteresowań), zostałoby uznane za niepoprawne.
Watashi tte kichōmen ja nai desu ka?
私って几帳面じゃないですか？
‘Ja to jestem superdokładna, co nie?’
[http://www.snctp.org/sinri12.html, dostęp: 15 kwietnia 2017]

Ore tte kōhī ga suki ja nai desu ka?
俺ってコーヒーが好きじゃないですか？
‘No ja to przepadam za kawą, co nie?’
[http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6034365.html, dostęp: 15 kwietnia 2017]

Watashi tte hajimete ja nai desu ka? 私って初めてじゃないですか？
‘Dla mnie to jest pierwszy raz, co nie?’
[Twitter: @Poohsan_01, dostęp: 15 kwietnia 2017]

Watashi tte kawaisugi ja nai desu ka?
私って可愛すぎじゃないですか？
‘Ja to jestem aż za sympatyczna, nie sądzisz?’
[http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10108194995, dostęp: 6 stycznia 2019]
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Watashi tte sabishigariya ja nai desu ka?
私って寂しがり屋じゃないですか？
‘Ze mnie to straszny smutas, nie sądzisz?’
[http://tdjkp806.xsrv.jp, dostęp: 15 kwietnia 2017]

Zilustrowane w powyższych przykładach użycie formy ja nai desu ka jest
zjawiskiem dyskusyjnym, które najczęściej uznaje się za charakterystyczny dla
młodego pokolenia nawyk językowy. Polega na wprowadzaniu do wypowiedzi
całkowicie zbędnego składnika, który nie wnosi żadnych relewantnych informacji, a jedynie sztucznie rozbudowuje komunikat, redukując poziom przekonania
mówiącego w stosunku do własnych, indywidualnych preferencji.
Przez niektórych badaczy grzeczności językowej zachowania komunikacyjne
polegające na wprowadzaniu do tego rodzaju wypowiedzi pierwszoosobowych
formy pytania rozłącznego są jednak uznawane za pozytywne strategie grzecznościowe (zob. Brown, Levinson 1987). Zwrócenie się do słuchacza ma bowiem
demonstrować społeczną bliskość między uczestnikami aktu komunikacyjnego.
Nie jest zadaniem autorki niniejszej książki szczegółowe omówienie historycznych motywów kształtowania się systemu stratyfikacji społecznej w Japonii oraz jego zasadniczych czynników i wyróżników. Niemniej na podstawie znajomości japońskiego systemu honoryfikatywnego można przywołać
ogólne założenie, że honoryfikatywność japońszczyzny opiera się na opozycji
meue目上 : meshita目下, gdzie meue 目上 to ‘przełożony; wyższy statusem’
(dosł. ‘oczy skierowane w górę’), a meshita 目下 – ‘podwładny; niższy statusem’ (dosł. ‘oczy skierowane w dół’). Opozycja ta stanowi odzwierciedlenie
wertykalnego układu interakcji społecznych (jōge kankei 上下関係) (Ishiguro
2013: 109), który uznaje się za zasadniczy w komunikacji pomiędzy osobami
dorosłymi, zwłaszcza na płaszczyźnie oficjalnej i zawodowej.
W opinii badaczy języka japońskiego wprowadzenie formy pytania rozłącznego ja nai desu ka do wypowiedzi pierwszoosobowej może stanowić przejaw
grzeczności językowej w jej postaci pozytywnej, czyli takiej, która nie służy do
wyrażenia stosunków hierarchicznych (wertykalnych), tylko do wyrażenia dbałości o dobro rozmówcy. Strategie komunikacyjne opierające się na zasadzie
hairyo 配慮, a mianowicie ‘troski, zaangażowania, uwzględnienia’ osoby słuchacza, ‘przejęcia się’ nią, stanowią jeden z przejawów aktualnych przeobrażeń
zachodzących w komunikacji również na szczeblu oficjalnym (Inoue 2017: 5).
Współcześnie nierzadko odchodzi się bowiem od podkreślania różnic na płaszczyźnie pozycji społecznych i zawodowych, zamiast tego preferuje się okazywanie uprzejmości za pomocą językowych środków wyrażania zaangażowania
i zainteresowania osobą słuchacza, a także jego opinią na temat mówiącego.
Wobec powyższego można się zastanawiać, czy wprowadzenie do wypowiedzi
pytania rozłącznego odnoszącego się do nadawcy (czyli takiego, które w istocie
prowadzi do pseudopotwierdzania sądów na temat nadawcy, do których tylko on
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jest uprawniony) nie jest gestem większego angażowania komunikacyjnego adresata, a więc gestem nastawionym na to, aby mieć adresata po swojej stronie, móc
liczyć na jego wyrozumiałość, solidarność, uznanie. Może być to próba dzielenia
się własnymi gustami z rozmówcą, rozmywania swojego ego w dialogu w taki
sposób, że część ściśle pierwszoosobowych znaczeń (bo przecież indywidualne
gusta i upodobania są wyłączną własnością nadawcy) nabiera także charakteru
drugoosobowego albo też pierwszoosobowego w znaczeniu liczby mnogiej. Czyli następuje tu przejście od „ja sam”, „tylko ja” do „ja i ty, który mnie zrozumiesz/
docenisz/zaakceptujesz to, co mówię”, „my, którzy znamy siebie/wiemy, jak to
jest/dobrze się rozumiemy”.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną cechę formy pytania rozłącznego
ja nai desu ka: przy jego użyciu dochodzi do wyraźnego zatarcia różnicy między monologiem a dialogiem – trudno jednak ocenić, jak bardzo świadomego.
Mamy wtedy bowiem do czynienia z konwersacją, która zawiera też wypowiedzi
quasi-monologiczne, kierowane przez nadawcę jak gdyby do samego siebie, a ich
funkcja fatyczna angażująca adresata ulega osłabieniu. Chodzi tutaj o analogię
użycia formy ja nai desu ka? na końcu wypowiedzi do użycia partykuły końcowej
yo ne よね ‘czyż nie?! co nie?!’ w codziennej japońszczyźnie. Można więc zadać
sobie pytanie, czy również i w tym przypadku mówiący kieruje taką wypowiedź
wyłącznie do siebie, czy też – skoro realizowana jest ona w czyjejś obecności –
adresat ma w jakiś sposób uczestniczyć w odbiorze jej treści i przyjmować ją
w trybie, częściowej przynajmniej, akceptacji108.

4.7. Przysłówek ichiō
Przysłówek ichiō 一応 ‘generalnie; ogólnie; na ogół; na razie; wstępnie; póki
co; z grubsza’ występuje w składni japońskiej w funkcji okolicznika sposobu –
najczęściej wyraża tymczasowość, przelotność oraz stopień powierzchowności
wykonanej czynności lub opisywanego stanu rzeczy.
Nen no tame ichiō shorui o shirabete kudasai.
念のため一応書類を調べてください。
‘Proszę na wszelki wypadek z grubsza sprawdzić dokumenty’.
[Nowy słownik angielsko-japoński średniego formatu wyd. Kenkyūsha]

108
Taka funkcja może być przypisana całemu połączeniu yo ne, bez względu na to, że samo
ne ね ‘co nie? czyż nie? nieprawdaż?’ może tu wnosić znaczenie fatyczności. Jednakże w ogólnej
japońszczyźnie wypowiedzi kończące się na yo ne często kierowane są przez dorosłych do znacznie
młodszych adresatów, wyprzedzają ich reakcje i pod pozorem pytania „co nie?”, „czyż nie?” mają
wywoływać właśnie aprobatę adresata.
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Ichiō inkan o motte ikareta hō ga ii deshō.
一応印鑑を持っていかれたほうがいいでしょう。
‘Lepiej gdyby Pan na wszelki wypadek zabrał pieczątkę’.
[Słownik angielsko-japoński i japońsko-angielski Weblio]

Kare no shuchō wa ichiō suji ga tootte iru.
彼の主張は一応筋が通っている。
‘To, co on mówi jest generalnie sensowne’.
[Progresywny słownik japońsko-angielski średniego formatu]

Fei Peng wskazuje jednak inną funkcję przysłówka ichiō, twierdząc, że często
stosuje się go również w celu nadania wypowiedzi skromniejszego charakteru,
a więc dla wyrażenia modestii (1994: 21), chociaż jest to właściwie modestia
pozorowana.
Ichiō kekkon shite imasu.
一応結婚しています。
‘Można powiedzieć, że jestem mężatką/żonaty’.
[Peng 1994: 21]

A: Sotsugyō, mō dekimashita ka? B: Hai, ichiō.
A:卒業もうできましたか？B: はい、一応。
‘A: Ukończyłeś studia? B: No, można tak powiedzieć’.
[Peng 1994: 21]

W powyższych przykładach forma ichiō nie wskazuje na tymczasowość
i przelotność opisywanego stanu rzeczy, stanowi raczej intencjonalną strategię
polegającą na obniżeniu stopnia pewności w sytuacji orzekania o sobie. Mówienie z pełnym przekonaniem i dumą o swojej profesji, wykształceniu, statusie
lub sytuacji materialnej może zostać odebrane jako akt wywyższania się nad
słuchaczem, a w rezultacie postawić go w niekomfortowej sytuacji i zakłócić
płynność dalszych interakcji. Współczesna młodzież, gdy podaje informacje na
temat swojej aktualnej sytuacji życiowej, często wprowadza przysłówek ichiō,
przyznając, że tego rodzaju strategie maskowania i obniżania pewności stanowią
formę zabezpieczającą przed podejrzliwym lub z góry krytycznym nastawieniem otoczenia.
Watashi wa,ichiō anata no konyakusha ni naru no desu yo ne.
私は一応あなたの婚約者になるのですよね。
‘Ja w pewnym sensie mam zostać twoją narzeczoną, prawda?’
[http://s.maho.jp/book/c45733f0bd374ac6/6460965004/, dostęp: 6 września 2017]

Formy osłabiające wyrazistość oraz obniżające stopień pewności sądu…

161

Watashi wa, ichiō kōkō no hokeni o yatte iru n desu kedo.
私は、一応高校の保険医をやっているんですけど。
‘Można powiedzieć, że pracuję jako lekarz w liceum’.
[http://s.maho.jp/book/b27510ffe6e42c9e/6960557621/, dostęp: 6 września 2017]

Watashi wa, ichiō kōkōsei na no da.
私は一応高校生なのだ。
‘Generalnie to jestem licealistką’.
[blog: Mitsuhide, dostęp: 6 września 2017]

Główne powody popularności przysłówka ichiō w komunikacji młodzieży częściowo pokrywają się z zaobserwowaną przez Fei Peng tendencją Japończyków do
intencjonalnego generalizowania, którego celem jest rozmycie i zamazanie oczywistości komunikatu, a w konsekwencji większa wariantywność interpretatywna.
Niemniej niejednokrotnie napotykany negatywny stosunek przedstawicieli starszego pokolenia do takich strategii komunikacyjnych może świadczyć o wyraźnym
nadużywaniu środków służących do demonstrowania postawy uogólniającej i nierozstrzygającej przez młodzież. Takie zachowania nie świadczą bowiem o postawie
uniżonej względem rozmówców, a jedynie ponownie dowodzą tego, że młodzieży
brakuje pewności siebie w kwestii swojego wykształcenia, profesji oraz poziomu
wiedzy, jak również tego, że z obawy o wzrastające oczekiwania otoczenia młodzi
ludzie nie chcą obnosić się ze swoimi osiągnięciami i sukcesami. Nieprzechwalanie
się pełni więc w takim wypadku funkcje czysto asekuracyjne i maskujące, a zakładana modestywność jest widocznie pozorowana.

4.8. Przymiotnik niepredykatywny bimyō
Leksem bimyō 微妙 w mowie młodzieżowej najczęściej występuje jako przysłówek w funkcji okolicznika. W swojej pierwotnej funkcji stosowany jest jako
przymiotnik niepredykatywny (bimyō na 微妙な) lub przysłówek odprzymiotnikowy (bimyō ni 微妙に) w znaczeniu ‘delikatny/delikatnie; subtelny/subtelnie;
wrażliwy/wrażliwie’.
Kare no hanashi ni wa bimyō ni uso ga majitte iru.
彼の話には微妙に嘘が混じっている。
‘W jego opowieści delikatnie wyczuwa się domieszkę kłamstewek’.
[Internetowy słownik Goo Jisho, dostęp: 20 listopada 2018]

Bimyō na niuansu no chigai.微妙なニュアンスの違い。
‘Różnica oparta na subtelnym niuansie’.
[Słownik języka japońskiego wyd. Iwanami]
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Stosowanie różnych technik odmawiania „nie wprost” stanowi jedną z właściwości wyróżniających komunikację w kulturach wysokokontekstowych, gdzie
znaczenie komunikatu (ang. meaning, jap. imi 意味) jest bardziej osadzone w sferze kontekstu (ang. context, jap. bunmyaku 文脈, kontekusuto コンテクスト)
niż samego kodu (ang. code, jap. kōdo コード). Uczestnicy komunikatu w takich
społecznościach posiadają wystarczającą wiedzę, by wiedzieć, kto i w jaki sposób
odmawia, mimo że nie zostało to bezpośrednio zwerbalizowane. Wspólna wiedza
kontekstowa umożliwia jasny przekaz i oczywisty odbiór przy użyciu ograniczonej liczby słów lub na podstawie zakorzenionych w tradycji języka tak zwanych
utartych wyrażeń (kimarimonku 決まり文句109).
High-context cultures make greater distinctions between insiders and outsiders than low-context cultures do. People raised in high-context systems expect more of others than do the
participants in low-context systems. When talking about something they have on their minds,
a high-context individual will expect his interlocutor to know what’s bothering him, so that he
doesn’t have to be specific (Hall 1976: 113).

Zastosowanie przysłówka bimyō w funkcji wykładnika negacji lub odmowy potwierdza słuszność opinii Halla na temat kultur wysokokontekstowych. Od odbiorcy oczekuje się, że zrozumie wypowiedzianą treść jako jednoznacznie odmowną
lub negatywną i w konsekwencji nie będzie oczekiwał dodatkowych wyjaśnień.
A: Tesuto wa dekita? B: Bimyō.
A: テストはできた？B: 微妙。
‘A: I co z testem? Udało się? B: Nie bardzo’.
[Słownik internetowy Goo Jisho, dostęp: 20 listopada 2018]

A: Kore dō omou? B: Bimyō kanā.
A: これどう思う？B: 微妙かなー。
‘A: Co o tym myślisz? B: Raczej nie bardzo’.
[http://hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1361943108/4, dostęp: 8 kwietnia 2017]

Tada SCS de tsukattara tenshon sagarimakuru n de, kojinteki ni bimyō desu (kushō).
ただ、SCSで使ったらテンション下がりまくるんで、個人的にはビミョーです（苦
笑）。
‘No po prostu kiedy korzystam z tego SCS, to tracę zapał, więc osobiście średnio mi to leży
(gorzki śmiech)’.
[http://s.maho.jp/book/793d02de250d2fcf/4720603003/, dostęp: 8 kwietnia 2017]

109
Kimarimonku 決まり文句 dosł. ‘ustalone frazy’ stanowią stały element codziennej konwersacji
Japończyków. Zaliczamy do nich m.in. aisatsu kotoba 挨拶言葉 ‘zwroty okolicznościowe’, czyli
utarte zwroty wymieniane w codziennych sytuacjach oraz przy bardziej uroczystych okazjach.
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Leksem bimyō oryginalnie zapisuje się przy pomocy dwóch ideogramów: 微
妙. Jednakże w slangu internetowym często można zaobserwować zapis za pomocą znaków katakany z symbolem przedłużenia wokalizmu na końcu: ビミョー.
Tego rodzaju indywidualizacja zapisu służy do podkreślenia funkcji tego wyrażenia w wypowiedzi jako narzędzia eufemizowania odmownie lub negatywnie
nacechowanej postawy mówiącego110.
Niezależnie od rozbieżności kulturowych i przestrzennych strategie komunikacyjne młodego pokolenia charakteryzuje wysoki poziom kontekstowości,
będący rezultatem presji otoczenia i wzajemnych oczekiwań młodzieży, która
nastawiona jest na dzielenie wspólnej dobrej orientacji w sprawach związanych
z życiem młodzieżowym. Brak takiej orientacji nie jest zazwyczaj postawą akceptowalną.

4.9. Przymiotnik predykatywny yabai
Przymiotnik predykatywny yabai やばい, w kontekście rozważań nad aktualnymi zachowaniami komunikacyjnymi młodzieży jest najczęściej wymienianym
i dyskutowanym przykładem wyrażeń wieloznacznych. Zgodnie z definicjami
zamieszczonymi w słownikach etymologicznych użycie przymiotnika yabai odnotowano już w epoce Edo (1603–1868) w tak zwanym kręgu ingo 隠語 ‘żargonu’ złodziei i oszustów. Określenie yabai wskazywało na stan zagrożenia lub
niebezpieczeństwa dla postępujących niezgodnie z prawem, a zatem odnosiło się
do sytuacji, w których złe uczynki mogły wyjść na jaw. Po wojnie wyrażenie
to rozpowszechniło się również na czarnym rynku wśród handlarzy nielegalnym
towarem. Od lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku leksem yabai zaczął być
używany przez młodych ludzi na określenie przeczucia, obawy lub wrażenia
znajdowania się w niebezpiecznej, kłopotliwej lub ryzykownej sytuacji111.
Zgodnie z definicją zamieszczoną w słowniku Iwanami kokugo jiten:
yabai [przymiotnik] [kolokwializm] forma wyrażająca przewidywanie niebezpieczeństwa
lub negatywnych rezultatów. Niebezpieczny; groźny. Niezręczny; niefortunny. ‘Ryzykowna robota’, ‘Jak nas nakryją, to będzie klops’. Derywacja: -sa (Nishio et al. 1994: 1178).

Zastępowanie wyrażeń dosadnych, konkretnych i drażliwych dla słuchającego formami
o łagodniejszym lub dwuznacznym wydźwięku jest również popularnym narzędziem językowym
wśród polskiej młodzieży, która niewątpliwie z większą częstotliwością używa takich określeń jak
‘trudno powiedzieć; no sam nie wiem; czy ja wiem; to jest raczej słabe; średnio na jeża’ od dorosłych już użytkowników polszczyzny.
111
Definicja yabai ze słownika etymologicznego Gogen yurai jiten. Źródło: http://gogenallguide.com/ya/yabai.html, dostęp: 14 października 2018.
110
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Powyższej definicji odpowiadają przykłady zaczerpnięte z internetowego korpusu języka japońskiego Tanaka kōpasu, w których przymiotnik yabai jest stosowany do wyrażenia przeczucia niebezpieczeństwa lub potencjalnego ryzyka.
W pierwszym z poniższych przykładów przymiotnik yabai pełni funkcję przydawki, w drugim został użyty samodzielnie jako eufemistyczny środek do określenia niesprzyjającej sytuacji, w czym przypomina polskie, umiarkowane pod
względem stopnia ordynarności przekleństwa typu: „o kurde”, „o kurczę”, „ja nie
mogę”, „o rety”.
Boku wa yabai hashi wa wataritaku nai.
ぼくはやばい橋は渡りたくない。
‘Nie chcę robić niczego ryzykownego’ (dosł. ‘nie chcę przechodzić przez niestabilny
most’).
Yabai, hashiranai to maniawanai zo.
やばい、走らないと間に合わないぞ。
‘O rety! Biegnijmy, bo inaczej nie zdążymy’.

Do wczesnych lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku użycie formy yabai
było ograniczone jedynie do sytuacji negatywnych, ale w późniejszych latach
japońska młodzież zaczęła ją stosować w celu wyrażenia pozytywnych odczuć
i wrażeń jako synonim przymiotnika sugoi すごい ‘niesamowity; wspaniały;
świetny’112 oraz w miejsce wyrażenia kimochi ii 気持ちいい ‘przyjemny’. Strategia polegająca na przewartościowywaniu znaczenia wyrażeń stanowi jeden
z przejawów ingerowania młodych użytkowników języka w semantykę popularnych form językowych. Takiemu przewartościowaniu najczęściej ulegają formy i zwroty o silnym nacechowaniu i ekspresyjności, a za taki należy uznawać
właśnie przymiotnik yabai (Tamamura 1992: 120–121). Wyraźnie potocznymi
wariantami tego przymiotnika są formy skrótowe yabē やべぇoraz yabe やべ.
Yabai! Komento ga omoshiroi.
やばい！コメントが面白い。
‘Padłem! Śmieszny ten komentarz’.
[Słownik angielsko-japoński i japońsko-angielski Weblio]

112
Przymiotnik sugoi 凄い to przykład formy wieloznacznej, która pierwotnie służyła do komunikowania negatywnych wrażeń, podobnie jak polskie przymiotniki „straszny”, „potworny”, „ryzykowny”, a współcześnie używana jest również do wyrażenia pozytywnych odczuć i reakcji. Stanowi
uproszczenie konstrukcji osoroshii hodo sugurete iru 恐ろしいほど優れている ‘tak wspaniały, że
aż przerażający’, odpowiada polskim przymiotnikom „nieziemski”, „niesamowity”.
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Yabē, kore kuso omoshirosō. Metcha mitai.
やべぇ、これクソ面白そう。めっちゃみたい。
‘Ale czad! To wygląda megaciekawie. No muszę to zobaczyć’.
[Twitter: @taiyo0130, dostęp: 8 kwietnia 2017]

Yabai! Rokunin ite hansū ga baka toka, yabai.
やばい！６人いて半数が馬鹿とか、やばい。
‘No ja nie mogę! Z całej szóstki połowa to durnie, o rany!’
[http://s.maho.jp/book/b0a8b8a0f6212c4f/6960565289/, dostęp: 8 kwietnia 2017]

4.10. Wyrażenie porównawcze (t)te iu ka
Ostatnim przykładem formy służącej do intencjonalnego zacierania przejrzystości komunikatu w języku potocznym jest forma (t)te iu ka って言うか, która
wywodzi się z innej japońskiej formy: to iu ka と言うか stanowiącej bardziej
mówiony wariant wyrażenia porównawczego to iu yori と言うより‘bardziej niż;
raczej’113. Skrajnie potocznym wariantem formy tte iu ka jest kontrakcja (t)te ka
ってか oraz jej wariant całkowicie syntetyczny tsuka つか. Obie te formy ze
względu na swoją skrótowość często pojawiają się w wypowiedziach młodych
użytkowników japońszczyzny.
Forma wyjściowa X to iu yori Y występuje w środku zdania i w konstrukcjach
porównawczych służy do sygnalizowania preferowanej opcji spośród dwóch możliwości lub też używa się jej do porównania dwóch możliwych typów oceny ujęcia
rzeczywistości. W takim przypadku może mieć charakter pośredniego lub bezpośredniego przytoczenia w znaczeniu „bardziej niż X należałoby powiedzieć Y”114.
Zarówno konstrukcji to iu yori, jak i jej potocznemu wariantowi tte iu ka często towarzyszy fakultatywne użycie przysłówka mushiro むしろ ‘raczej’.
Watashi ni wa kono ongaku wa tanoshii to iu yori, mushiro yakamashii.
私にはこの音楽は楽しいというより、むしろやかましい。
‘Według mnie ta muzyka nie jest przyjemna, jest raczej hałaśliwa’.
[The Japanese grammar database, dostęp: 3 listopada 2019]

113
Więcej informacji na temat wyrażenia to iu yori oraz innych konstrukcji i kolokacji z użyciem czasownika mówienia iu we współczesnej japońszczyźnie odnajdziemy w pracy J.A. Pietrowa
Japońskie czasowniki mówienia. Językowy obraz aktywności komunikacyjnej w świecie rytuałów
i zależności opublikowanej w 2013 r.
114
Polskim tłumaczeniem formy X to iu yori Y będzie zatem ‘bardziej Y niż X’ lub ‘raczej Y niż
X’. Należy zauważyć, że w przypadku języka japońskiego bardziej odpowiednia opcja z dwóch wyróżnionych (występująca tutaj jako Y) pojawia się po formie to iu yori, natomiast w języku polskim
poprzedza spójnik ‘niż’. W rezultacie bliższym, zarówno pod względem znaczeniowym, jak i strukturalnym, tłumaczeniem formy X to iu yori Y na język polski będzie ‘nie tyle X, ile Y’.
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Kare wa tensai to iu yori, mushiro henjin da.
彼は天才というより、むしろ変人だ。
‘On nie tyle jest geniuszem, ile raczej dziwakiem’.
[The Japanese grammar database, dostęp: 3 listopada 2019]

Sonna koto o suru nante, honto ni baka to iu ka, komatta hito da.
そんなことをするなんて、ほんとに馬鹿というか、困った人だ。
‘To, co on wyprawia, świadczy nie tylko tyle, że jest głupkiem, ale też że jest prawdziwym
utrapieniem’.
[Kyōshi to gakushūsha no tame no Nihongo bunkei jiten (Słownik japońskich struktur gramatycznych dla nauczycieli i uczniów) (Group Jamassy 1998)]

Obecnie obserwuje się wyraźną skłonność japońskiej młodzieży do częstego
używania wyrażenia (t)te iu ka oraz jego ściągniętych postaci (t)teka oraz tsuka
w konwersacji z rówieśnikami. Można wyróżnić trzy zasadnicze pozycje składniowe tej formy w wypowiedziach młodzieżowych:
1. w pozycji między składnikami zdania złożonego:
X (t)te iu ka Y ‘nie tyle X, ile Y’;
Kanojo to shitashiku nai, tte iu ka ikkai shika hanashita koto ga nai n da.
彼女と親しくない、っていうか一回しか話したことがないんだ。
‘Nie tyle nie łączą mnie z nią bliskie stosunki, ile w zasadzie gadaliśmy tylko raz w życiu’;
[Yahoo! Chiebukuro (Yahoo! Worek wiedzy), dostęp: 6 stycznia 2019]

Mattaku wake ga wakaranai, tte iu ka hidoi yatsu da ne.
全くわけが分からない、っていうかひどいやつだね。
‘Nie chodzi tylko o to, że go wogóle nie rozumiem, po prostu paskudny typ z niego’;
[Yahoo! Chiebukuro (Yahoo! Worek wiedzy), dostęp: 6 stycznia 2019]

2. w pozycji po części wprowadzającej w niedopowiedzeniach:
X (t)te iu ka ‘niby X, ale…’, ‘nie takie X’, ‘czy ja wiem, czy to X?’;
Mujaki tte iu ka.
無邪気っていうか。
‘Nie takie z niego niewiniątko’;
[Yahoo! Keijiban (Yahoo! Tablica wpisów)]

Seiiki tte iu ka.
聖域っていうか。
‘Czy ja wiem, czy to święte miejsce?’
[http://s.maho.jp/book/13864de43c101980/6256694001/, dostęp: 8 kwietnia 2017]
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3. w pozycji na początku zdania, które nawiązuje do wcześniejszej wypowiedzi:
(t)te iu ka Y ‘chodzi raczej o Y’, ‘mam na myśli raczej Y’, ‘a tak w ogóle to Y’;
Te iu ka kare mo chotto hen.
ていうか彼もちょっと変。
‘Raczej chodzi mi o to, że on też jest trochę dziwny’;
[http://s.maho.jp/book/b2aa17i95e500592/6580568001/, dostęp: 8 kwietnia 2017]

Tte ka, Shōtarō tte nan de furyō ni natta no?
ってか、承太郎って何で不良になったの？
‘Po prostu zastanawiam się, dlaczego Shōtarō został chuliganem’.
[http://jojosoku.com/archives/46400823.html, dostęp: 8 kwietnia 2017]

Częstość pojawiania się formy (t)te iu ka w zdaniach niedopowiedzianych
może świadczyć o tym, że poszerza się zakres jej użycia. W wypowiedziach młodzieży jej znaczenie oddala się od pierwotnej funkcji, która polegała na konkretyzowaniu myśli mówiącego. W socjolekcie młodzieżowym forma ta zaczyna funkcjonować jako komponent zdania, w znacznej mierze synonimiczny z wcześniej
przywołanymi formami mitai na oraz tte kanji, które w rezultacie intencji mówiącego osłabiają wrażenie pewności oraz precyzyjność komentarza lub osądu. Tego
rodzaju strategie językowe tworzą wrażenie pozostawionego „wolnego marginesu”, a zatem umożliwiają adresatowi dopowiedzenie tego, co nie zostało bezpośrednio zakomunikowane, „dopisanie” swojego komentarza do wypowiedzi, ale
również pozwalają na dowolną interpretację.
W tej części opisu zostały omówione reprezentatywne przykłady japońskich
leksemów i struktur gramatycznych, które łączą występowanie w socjolekcie
młodzieżowym, a także funkcja polegająca na zmniejszaniu wyrazistości formułowanych ocen i sądów oraz obniżaniu stopnia pewności w odniesieniu do indywidualnych opinii mówiącego. Wśród analizowanych strategii komunikacyjnych
można zaobserwować ich użycie w szczególnych przypadkach, kiedy mówiący
orzeka o własnych, indywidualnych preferencjach, upodobaniach, gustach, komunikuje treści z zasobu wiedzy „pierwszoosobowej” dostępnej tylko jemu samemu, ale stara się przy tym osłabić ich klarowność i zaangażować we własny
przekaz także adresata.
Japońscy badacze w dyskusji nad wspomnianymi strategiami posługują się
określeniami aimai na kotoba ‘wyrazy dwuznaczne’ lub bokashi hyōgen ‘wyrażenia niejasne’, które oceniają wypowiedzi młodzieżowe ze względu na ich informacyjną zawartość i komunikacyjną skuteczność. Wydaje się, że są to zbyt
wąskie kryteria. Przywołane tutaj przykłady wypowiedzi dobitnie wskazują, że
japoński socjolekt młodzieżowy nie jest nastawiony wyłącznie na przekazywanie informacji, ale też często na manifestację postawy mówiącego, i to w dodatku takiej postawy, która buntuje się przeciw tradycyjnej etyce komunikacji.
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Użytkownicy tego socjolektu odrzucają w znacznej mierze ceremoniał i rytuał
komunikacyjny dorosłych, ale towarzyszy im również świadomość, że w swoich
wypowiedziach są zobligowani do ujawniania własnych sądów, przyzwyczajeń,
upodobań. Zdają sobie też sprawę, że ich wypowiedzi mogą obnażyć wszystko
to, co mogłoby być poczytane za ich słabość, niepewność społeczną, a więc na
przykład takie „atrybuty” młodego pokolenia jak niedojrzałość, niepełna wiedza
wyniesiona ze szkoły, brak obycia towarzyskiego, brak doświadczenia zawodowego i ogólnie słaba umiejętność poruszania się w przestrzeni społecznej. Tego
rodzaju wyrażenia o charakterze peryfrastycznym służą więc w znacznej mierze
do ukrywania tego stanu, są dla młodych ludzi pewną gwarancją bezpieczeństwa
komunikacyjnego, a jednocześnie stanowią manifestację solidarności z rówieśnikami znajdującymi się w takiej samej lub podobnej sytuacji.
Pisząc o trudnościach, z jakimi mierzą się obcokrajowcy w kontaktach z Japończykami stosującymi strategię zaciemniania komunikatu, Fei Peng posługuje się metaforą słabej widoczności i potrzeby nałożenia okularów:
Nad językiem japońskim unosi się mgła. (…) W języku japońskim występuje ogromna
liczba wyrażeń niejasnych lub zaciemnionych, co wynika z obawy Japończyków przed
wywarciem złego wrażenia na słuchaczu przez takie zachowania jak: koncentrowanie się
na sobie, arogancję i zarozumiałość, bezczelność, natręctwo itp. Dlatego nam nieobytym
obcokrajowcom potrzebne są okulary (1994: 49).

Okazuje się, że podobne metaforyczne okulary przydałyby się również przedstawicielom starszych generacji, którzy uznają młodzieżowe formy językowe za
trudne do rozszyfrowania i doszukują się w nich głównej przyczyny pogłębiania
się różnic międzypokoleniowych.

5. Zapożyczenia, wyrażenia odangielskie powstałe
w środowisku japońszczyzny oraz hybrydy językowe
Zjawisko częstego zapożyczania wyrazów i morfemów obcego pochodzenia oraz
przystosowywania ich do płaszczyzny fonetycznej i graficznej języka japońskiego nie jest cechą wyróżniającą współczesny język młodzieżowy. Japończycy
chętnie sięgali po elementy z języków obcych już od czwartego wieku, kiedy to
Japonia zaczęła przyjmować znaki chińskie za pośrednictwem Półwyspu Koreańskiego. Pierwsze zapożyczenia pochodzące z języków nieazjatyckich pojawiły się
w szesnastym wieku w epoce Edo dzięki kontaktom z Portugalczykami i Holendrami. W kolejnych wiekach zauważa się wpływy języka niemieckiego, francuskiego oraz rosyjskiego. Wieki dziewiętnasty i dwudziesty zostały zdominowane
przez zapożyczenia z języka angielskiego i w konsekwencji we współczesnym
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języku młodzieżowym można odnaleźć przede wszystkim zapożyczenia lub wyrazy bazujące na morfemach angielskich, ale nie wyłącznie (więcej na ten temat
zob. Loveday 1996; Irwin 2011: 23–70).
Z kategorią pożyczek językowych (gairaigo) często mylona jest inna kategoria leksykalna: wasei eigo, której istnienia przeciętny Japończyk nie jest świadomy lub właśnie utożsamia ją ze zwykłymi zapożyczeniami. Wasei eigo odnosi się
do japońskich leksemów bazujących na wyrazach lub morfemach angielskich.
Tego rodzaju wyrażenia odangielskie mają najczęściej postać kombinacji dwóch
leksemów angielskich lub skrótu powstałego z połączenia dwóch wyrazów pochodzących z języka angielskiego, ale pomimo to nie są zrozumiałe dla osób anglojęzycznych. Na tej podstawie Mark Irwin określa je złożeniami „semantycznie
przemodelowanymi” (2011: 155).
Różnica między tymi dwoma kategoriami jest zasadnicza – w przypadku zapożyczeń z języków obcych treść znaczeniowa najczęściej zostaje zachowana,
a forma wyrazu zostaje zapożyczona, ale dostosowana pod względem fonetyki
i formy graficznej do języka, który je przyjmuje. W przypadku wyrazów odangielskich następuje zmiana formy graficznej i fonetycznej, jak również nadanie
wyrazowi całkowicie nowego znaczenia, które nie występowało w oryginalnym
języku, a jedynie w jakiś sposób do pierwotnego znaczenia nawiązuje.
Zauważa się również tendencję do łączenia morfemów obcego pochodzenia
z japońskimi morfemami rodzimymi lub sinojapońskimi, przez co tworzą się tak
zwane hybrydy językowe konseigo lub konshugo (dosł. ‘wyrazy mieszanych kategorii’). Do ich zapisu najczęściej używa się znaków katakany lub kombinacji
znaków katakany, którymi zapisujemy część zapożyczoną, i znaków hiragany,
które służą do zapisu japońskiej części leksemu lub końcówki aglutynacyjnej.
Oczywiście nie należy uznawać wyrażeń odangielskich oraz hybryd językowych za odkrycia językowe ostatnich lat w japońszczyźnie, gdyż wraz z procesem
internacjonalizacji w różnych dziedzinach życia coraz częściej rozpowszechniane
są formy nawiązujące do języków obcych, zwłaszcza angielszczyzny. Jednakże
współcześnie obserwuje się swoistą modę na wprowadzanie tego rodzaju neologizmów do mowy młodzieżowej, a przede wszystkim do slangu internetowego.
Ich popularność motywowana jest zarówno warstwą strukturalną – oryginalnością formy, która odzwierciedla obcość, egzotyczność i aktualne trendy – jak i ich
warstwą konotacyjną – człon zapożyczony kojarzony jest z czymś innowacyjnym, świeżym, odbiegającym od przyjętej konwencji, która w percepcji młodego
pokolenia jest skostniała, nieciekawa i bezbarwna.
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5.1. Zapożyczenia w mowie młodzieżowej
Wspomniana wcześniej kategoria gairaigo funkcjonująca w języku japońskim
odnosi się do leksemów, które zostały zapożyczone zarówno w warstwie strukturalnej, jak i semantycznej, a następnie przystosowane do fonetyki i form graficznych języka japońskiego. Do ich zapisu służą znaki sylabariusza katakana, ale
w niektórych przypadkach, w ramach świadomej gry językowej, sporadycznie
zapisuje się je znakami łacińskimi rōmaji lub znakami sylabariusza hiragana115.
W mowie młodzieżowej obserwuje się tendencję do sięgania po elementy
obce w celu wyrażenia nowych treści. Język japoński nie jest tutaj wyjątkiem. Poniżej podano wybrane wyrazy zapożyczone, popularyzowane ostatnimi laty w japońskim socjolekcie młodzieżowym. Każdy z nich opatrzony został oryginalnym
zapisem, w kolejności od najczęściej stosowanego, a także przykładem użycia.
forō kat. フォロー z ang. to follow ‘śledzić’ – termin pochodzący z japońskiego slangu
internetowego nazywający czynność obserwowania czyjegoś konta na Twitterze lub Instagramie, np.
O-ai shita koto nai aidoru-san wa atarashiku akaunto tsukutta node sochira de forō sasete
itadakimasu.
お会いしたことないアイドルさんは新しくアカウント作ったのでそちらで
フォローさせていただきます。
‘Mój idol, którego nigdy nie spotkałem założył nowe konto, więc pozwolę sobie tam śledzić nowinki o nim’;
[Twitter: @386_legend, dostęp 1 listopada 2019]

nau hir. なう; kat. ナウ z angielskiego now ‘teraz’ – określa czynność teraźniejszą, np.
O-hiru gohan nau.
お昼ごはんナウ。
‘Teraz (jem) obiad’;
[http://ameblo.jp/truth2012love/entry-12050734023.html, dostęp: 8 kwietnia 2017]

wazu hir. わず; kat. ワズ z angielskiego was ‘był’ – określa czynność przeszłą, np.
Tōkyō wazu.
東京ワズ。
‘Byłem w Tokio’;
[http://blogs.yahoo.co.jp/nekonekonyannyanshaga/7978472.html, dostęp: 8 kwietnia 2017]

115
Kategorii gairaigo 外来語 ‘wyrazów przychodzących z zewnątrz’ nie należy utożsamiać
z kategorią gaikokugo 外国語 ‘wyrazów z obcych krajów’, gdyż termin gaikokugo odnosi się do
całości języków obcych, a nie ich elementów, które zostały zaadaptowane do języka japońskiego
(Carroll 2013: 158).
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uiru hir. うぃる; kat. ウィル z angielskiego will ‘będzie’ – określa czynność przyszłą, np.
Rāmen uiru.
ラーメンウィル。
‘Zaraz będzie ramen’; ‘Zaraz będę (jadł) ramen’;
[Twitter: @722Kt, dostęp: 8 kwietnia 2017]

shibia kat. シビア z angielskiego severe ‘surowy; ciężki; skomplikowany’ – występuje
w funkcji przymiotnika niepredykatywnego, np.
Hijō ni shibia na shigoto dakara.
非常にシビアな仕事だから。
‘Bo jest to niezwykle ciężka praca’;
[http://d.hatena.ne.jp/keywordtouch, dostęp: 8 kwietnia 2017]

ījī kat. イージー z angielskiego easy ‘łatwy; nieskomplikowany’ – występuje w funkcji
przymiotnika niepredykatywnego, np.
Twitter no chōshi wa warusugite ījī ja nai zo.
Twitterの調子は悪すぎてイージーじゃないぞ。
‘Twitter kiepsko działa, więc nie jest łatwo’;
[Twitter: @easyyakumo, dostęp: 8 kwietnia 2017]

getto kat. ゲット; rom. GET z angielskiego get ‘zdobyć’ – występuje z japońskim czasownikiem posiłkowym suru ‘robić’, np.
Sokosoko onna ga dekiru otoko o getto suru riyū.
そこそこ女ができる男をゲットする理由。
‘Powody, dla których przeciętna kobieta zdobywa kompetentnego mężczyznę’;
[http://woman.excite.co.jp/News/love/Howcollect_5435.html, dostęp: 8 kwietnia 2017]

kachūsha kat. カチューシャ z rosyjskiego Катюша (polski odczyt: Katiusza) to zdrobnienie od rosyjskiego imienia żeńskiego Екатерина (polski odczyt: Jekatierina); jest to
odpowiednik polskiego imienia Katarzyna, ale jako zapożyczenie do języka japońskiego
stanowi nazwę kobiecej opaski do włosów, np.
Uchi no kafe de o-kyaku-san ga kachūsha o wasurete ikimashita.
うちのカフェでお客さんがカチューシャを忘れていきました。
‘W kawiarni, w której pracuję, klientka zostawiła opaskę do włosów’.
[http://nzlife.net/archives/8190, dostęp: 8 kwietnia 2017]
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W przypadku pochodzącego z języka rosyjskiego wyrazu kachūsha nazywającego żeńską opaskę do włosów przejęta została jedynie forma wyrazu, a treść
semantyczna uległa modyfikacji w wyniku procesów konotacyjnych, a dokładnie
skojarzenia żeńskich akcesoriów do włosów z elementem kostiumu Katiuszy116.
Zjawisko recypowania samej formy wyrazu obcojęzycznego z pominięciem
jego treści znaczeniowej bliższe jest kolejnej kategorii bazującej na zapożyczaniu elementów obcych – wasei eigo. Jednakże leksem kachūsha nie może zostać
zakwalifikowany do tej kategorii ze względu na pochodzenie z języka rosyjskiego, a nie z angielskiego. W niniejszej książce będziemy więc klasyfikować tego
rodzaju struktury zapożyczone, którym w japońszczyźnie nadano całkiem nową
wartość semantyczną, jako zapożyczenia ze zmianą znaczenia. Jeśli nowo powstałe jednostki leksykalne zostały utworzone z wyrazów lub morfemów angielskich i nadano im zupełnie nowe znaczenie w rezultacie ekstensji semantycznej
(np. afutā アフター z ang. after ‘potem’ w znaczeniu ‘wyjść na posiłek po zajęciach’, chinpan チンパン z ang. chimpanzee ‘szympans’ w znaczeniu ‘głupek;
troglodyta’), można będzie klasyfikować je również jako wyrażenia odangielskie.

5.2. Wyrażenia odangielskie w mowie młodzieżowej
Jedną z bogatszych kategorii leksyki młodzieżowej stanowi utworzone w Japonii
słownictwo bazujące na wyrazach lub morfemach zapożyczonych z języka angielskiego (wasei eigo). Popularność wyrażeń odangielskich wynika z jednej strony
z możliwości tworzenia niezliczonej liczby nowych form za pomocą zapożyczonych morfemów, a z drugiej strony z nowoczesnego, często zabawnego brzmienia
nowo powstałych leksemów, które w opinii młodych ludzi odzwierciedlają charakter i klimat innowacyjnych zjawisk, konceptów i konkretnych obiektów.
W tym miejscu warto przyjrzeć się typologii wyrażeń odangielskich występujących w japońskim socjolekcie młodzieżowym. Poszczególne kategorie
opracowano na podstawie kryterium struktury i znaczenia tych wyrażeń. Każda przedstawiona jednostka została opatrzona oryginalnym zapisem japońskim
w katakanie, a także konkretnym przykładem użycia.
1. Zapożyczenie całego wyrazu angielskiego, ale z nadaniem mu odmiennego
znaczenia:
tenshon kat. テンション z ang. tension ‘napięcie’ – w mowie młodzieżowej służy do wyrażania stanu ekscytacji, gotowości oraz doskonałego nastroju, np.

116
Zapożyczenie leksemu kachūsha najprawdopodobniej zostało zainspirowane skojarzeniem
z aktorką odgrywająca rolę Katiuszy, bohaterki sztuki Zmartwychwstanie na podstawie powieści Lwa
Tołstoja o tym samym tytule. Sztuka ta była grywana w Japonii na początku dwudziestego wieku, a aktorka odgrywająca rolę Katiuszy miała wpiętą we włosy opaskę, która przykuła uwagę publiczności.
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Tenshon ga agaranai, mainichi taikutsu.
テンションがあがらない、毎日退屈。
‘Nie mam dobrego nastroju, codziennie nuda’;
[http://www.geocities.jp/sobunews/archives/35995.html, dostęp: 8 kwietnia 2017]

ōru kat. オール z ang. all ‘cały’ – określa sytuację, w której młodzież poświęca zabawie
cały dzień lub całą noc, np.
Karaoke ōru.
カラオケオール。
‘Karaoke przez całą noc’;
[https://chouseisan.com/l/post-47124/, dostęp: 8 kwietnia 2017]

surū kat. スルー z ang. through ‘przez’ – w mowie młodzieżowej w znaczeniu ‘ignorować’
lub ‘bagatelizować’, np.
Kidoku surū
既読スルー
‘Przeczytać i zlekceważyć (wiadomość)’.
[http://za-sh.com/lover-ignore-line-3444.html, dostęp: 8 kwietnia 2017]

2. Zapożyczenie dwóch wyrazów angielskich i połączenie ich w wyrażenie, które nie funkcjonuje w języku angielskim:
basu dasshu kat. バス・ダッシュ z ang. bus ‘autobus’ + dash ‘sprint’ – bieg sprintem na
autobus szkolny z obawy przed ewentualnym spóźnieniem się, np.
Basu dasshu wa hontō ni rikubu de yokatta to tsūkan suru.
バスダッシュはほんとに陸部でよかったと痛感する。
‘Kiedy trzeba biec sprintem na autobus, uświadamiam sobie, jak to dobrze, że chodziłem
na zajęcia atletyczne’;
[Twitter: @38Sayaingen, dostęp: 8 kwietnia 2017]

pea ringu kat. ペア・リング z ang. pair ‘para’ + ring ‘pierścionek’ – para pierścionków,
które zostają wymienione między dwojgiem zakochanych ludzi, ale jeszcze niepołączonych związkiem narzeczeńskim ani małżeńskim, np.
Tsui senjitsu kare to pea ringu o kaimashita.
つい先日彼とペアリングを買いました。
‘W końcu kilka dni temu ja i mój chłopak kupiliśmy pierścionki dla par’.
[http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2006/0307/081059.htm, dostęp: 8 kwietnia 2017]

3. Kontrakcja dwóch angielskich leksemów, których połączenie funkcjonuje
w języku angielskim:
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foroba kat. フォロバ skrót wyrażenia follow back, które określa czynność obserwowania
osoby, która jako pierwsza śledziła konto mówiącego na Twiterze, np.
Foroba arigatō gozaimasu.
フォロバありがとうございます。
‘Dziękuję za to, że również obserwujesz moje konto’;
[https://samemai.com/entry/followback/, dostęp: 1 listopada 2019]

kuripa kat. クリパ skrót wyrażenia kurisumasu pātī z ang. christmas party ‘impreza bożonarodzeniowa’, np.
Kuripa ni sanka suru beki?
クリパに参加するべき？
‘Czy powinienem uczestniczyć w imprezie bożonarodzeniowej?’
[http://kids.nifty.com/cs/kuchikomi/kids_soudan/list/aid_151218676095/1.htm,
dostęp: 8 kwietnia 2017]

riatai kat. リアタイskrót wyrażenia riaru taimu z ang. real time ‘czas rzeczywisty’, np.
Shinya anime o riatai de mitai.
深夜アニメをリアタイで見たい。
‘Późną nocą chciałbym oglądać anime w czasie rzeczywistym’;
[http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1156754986, dostęp: 6 stycznia 2019]

wanchan kat. ワンチャン skrót wyrażenia wan chansu z ang. one chance ‘jedna szansa’ –
wyraża prawdopodobieństwo, możliwość zaistnienia jakiegoś zjawiska, np.
Torima wanchan aru de.
とりまワンチャンあるで。
‘W każdym razie mamy szansę’;
[http://woman.mynavi.jp/article/151007-24/, dostęp: 8 kwietnia 2017]

wanko kat. ワンコ skrót wyrażenia wan kōru z ang. one ‘jeden’ + call ‘telefon’ – nazwa
pojedynczego sygnału telefonicznego, który został wysłany, aby zasugerować odbiorcy, że
powinien się skontaktować z nadawcą sygnału, np.
Jā, tsuitara wanko shite ne. じゃあ、着いたらワンコしてね。
‘W takim razie jak dotrzesz, to puść sygnał’;
[http://bosesound.blog133.fc2.com/blog-entry-125.html, dostęp: 8 kwietnia 2017]

paripi kat. パリピ skrót wyrażenia pārī pīpō z ang. party ‘impreza’ + people ‘ludzie’ –
określenie osób towarzyskich, które lubią często chodzić na imprezy, np.
Kare wa paripi dakara kyō konai yo.
彼はパリピだから今日来ないよ。
‘On jest imprezowiczem, więc dziś nie przyjdzie’.
[Twitter: @r_sjep3, dostęp: 8 kwietnia 2017]
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4. Kontrakcja dwóch angielskich leksemów, których połączenie nie funkcjonuje
w języku angielskim:
sāpī kat. サーピー skrót wyrażenia sākuru pīpo z ang. circle ‘kółko’ + people ‘ludzie’ –
określenie osób, które spędzają większość wolnego czasu, uczestnicząc w zajęciach pozaszkolnych, np.
Omae tada no sāpī jan.
お前ただのサーピーじゃん。
‘A z ciebie to chodzący człowiek kółko’;
[http://Keiōjudo.net/athletic/, dostęp: 8 kwietnia 2017]

reamon kat. レアモン skrót wyrażenia rea monusutā z ang. rare ‘rzadki’ + monster ‘potwór’ – żartobliwe określenie osób, które rzadko pojawiają się na zajęciach, np.
Kanojo wa anmari jugyō ni konai, reamon da ne.
彼女はあんまり授業に来ない、レアモンだね。
‘Z niej to taki niespotykany potwór, rzadko przychodzi na zajęcia’.
[http://www.osaka-Kyōiku.ac.jp/~inoue/hougen.index/kyanpasukotoba/seikougoi.htm, dostęp:
8 kwietnia 2017]

Osobnym, ale równie interesującym tematem powiązanym z popularnością
i produktywnością morfemów zapożyczanych ze współczesnej angielszczyzny jest
coraz częściej dostrzegana tendencja do wprowadzania gairaigo i wasei eigo do
japońskiego języka biznesowego (bijinesu-go) (Inoue 2013). Zastępowanie tradycyjnych leksemów japońskich i sinojapońskich formami zapożyczonymi lub odangielskimi w oficjalnych e-mailach i konwersacjach (por. bajetto バジェット oraz
yosan 予算 ‘budżet’, sukīmu スキーム oraz wakugumi 枠組み ‘schemat; zarys’),
a także wprowadzanie nowej leksyki odnoszącej się do rozmaitych zjawisk ze sfery handlu i marketingu (np. burandingu ブランディング z ang. branding, pawā
ranchi パワーランチ z ang. ‘power lunch’ itp.) stanowi temat częstych debat,
ale i kontrowersji wokół innowacyjnych rozwiązań językowych, których celem jest
w tym przypadku usprawnianie komunikacji oraz przebiegu transakcji i negocjacji
biznesowych, mimo iż często spotykają się z prześmiewczym lub nieprzychylnym
stanowiskiem (więcej na ten temat zob. Inoue 2013, Duc-Harada 2019).

5.3. Hybrydy językowe w mowie młodzieżowej
Hybrydy językowe, jak sama nazwa wskazuje, powstają w wyniku połączenia
w jeden człon syntaktyczny elementów występujących oddzielnie bądź funkcjonujących oddzielnie w innych systemach językowych. W japońskim języku młodzieżowym napotykamy liczne przykłady połączeń jednostek rodzimych (całych
wyrazów lub ich części) z elementami pochodzącymi z języka obcego, głównie
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z języka angielskiego. W rezultacie takich procesów powstają hybrydy międzyjęzykowe (ang. interlingual). W niniejszej części nie odnosimy się do drugiego
typu hybryd, tak zwanych hybryd wewnątrzjęzykowych (ang. intralingual), które
powstają poprzez połączenie komponentów tego samego języka, ale klasyfikowanych do innych podsystemów leksykalnych tego języka, na przykład w rezultacie
połączenia elementu japońskiego rodzimego (wago) z elementem sinojapońskim
(kango), tak jak w wypadku kontrakcji itaden イタ電 ‘telefon dla żartu; wygłupy
telefoniczne’ powstałej z połączenia, a następnie skrócenia rodzimego przymiotnika niepredykatywnego itazura いたずら ‘psotny; figlarny’ z leksemem sinojapońskim denwa 電話 ‘telefon’.
Według autorów publikacji Nihongo no rekishi [Historia języka japońskiego]
(Kamei et al. 1964, 1965) hybrydy międzyjęzykowe w języku japońskim rozpowszechniły się już w pierwszej dekadzie dwudziestego wieku, pod koniec epoki
Meiji. W tym czasie można było zaobserwować pojawienie się następujących
kombinacji leksemów: kinen sutanpu 記念スタンプ ‘pieczątka pamiątkowa’,
w którym kinen 記念 ‘upamiętnienie’ jest leksemem sinojapońskim, a sutanpu ス
タンプ ‘pieczątka’ zapożyczeniem z języka angielskiego, oraz mado garasu 窓
ガラス ‘szyba okienna’, w którym mado 窓 ‘okno’ to komponent rodzimy, a garasu ガラス‘szyba’ to zapożyczenie (Kamei et al. 1965: 340–341).
W japońskich tekstach naukowych i leksykograficznych hybrydy językowe
figurują najczęściej pod trzema nazwami: 1) konshugo 混種語 ‘słowa pomieszanych kategorii’, 2) konseigo 混成語 ‘słowa pomieszane’ oraz 3) kabango かば
ん語 ‘słowa kufry’. Ostatnie określenie odnosi się do zbitek wyrazowych, które
można klasyfikować jako subkategorię hybryd językowych117.
Występowanie licznych hybryd językowych stanowi jedną z głównych właściwości mowy młodzieżowej. Popularność tego zjawiska jest motywowana kreatywnością językową młodych ludzi, dla których tworzenie nowych jednostek
z elementów należących do różnych systemów leksykalnych bądź podsystemów
leksykalnych języka z jednej strony stanowi rodzaj zabawy językowej (pełni więc
funkcję zabawową), a z drugiej umożliwia tworzenie swoistego szyfru językowego stanowiącego jasny przekaz wyłącznie dla przedstawicieli środowiska młodzieżowego (w ten sposób realizuje się funkcja utajniania) (Yonekawa 1996).
Ze względu na sposób tworzenia hybryd językowych możemy wyróżnić następujące typy: 1) kombinacja wyrazu japońskiego z wyrazem obcym, 2) kombinacja morfemu japońskiego z morfemem obcym, 3) kombinacja rdzenia obcego
z japońską końcówką aglutynacyjną oraz 4) inne. Poniżej zostały podane przykła117
Z częstego stosowania gry językowej polegającej na tworzeniu oryginalnych zbitek wyrazowych słynął Lewis Caroll. Jeden z bohaterów kontynuacji przygód Alicji porównuje neologizmy
powstałe w wyniku zbitki dwóch wyrazów do kufra podróżnego (z ang. portmanteau), twierdząc, że
zarówno w przypadku jednego, jak i drugiego mamy do czynienia z upchnięciem dwóch elementów
w jeden. Japońskie określenie kabango stanowi zatem kalkę angielskiego portmanteau word ‘słowo
kufer’.
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dy hybryd występujących w socjolekcie młodzieżowym, opatrzone oryginalnym
zapisem w języku japońskim.
1. Kombinacja wyrazu japońskiego z wyrazem obcym:
karaoke ōru カラオケオール ‘cały dzień/cała noc spędzona na śpiewaniu karaoke’ = jap.
karaoke カラオケ ‘karaoke’ + ang. all ‘wszystko; cały’;
MAX nemui MAX 眠い ‘bardzo śpiący; maksymalnie śpiący’ = ang. max ‘maksimum’ +
jap. nemui 眠い ‘śpiący’;
gaigosai majikku 外語際マジック ‘magia festiwalu Tokijskiego Uniwersytetu Języków
Obcych’ = jap. gaigosai 外語際 (skrót od gaikokugo daigakusai) ‘święto Tokijskiego Uniwersytetu Języków Obcych’ + ang. magic ‘magia’;
furu koma フルコマ ‘pełny grafik’ = ang. full ‘pełen’ + jap. koma コマ ‘blok zajęciowy’;
kidoku surū 既読スルー‘przeczytać i zignorować’ = jap. kidoku 既読 ‘przeczytane’ + ang.
through ‘przez’;
maji fakku マジファック ‘naprawdę przerąbane’ = jap. maji マジ ‘naprawdę; poważnie’
+ ang. fuck ‘przerąbane’;
sore na of sore na それな of それな ‘racja nad racjami’ (kalka od angielskiego wyrażenia
king of kings ‘król królów’) = jap. sore na それな ‘rzeczywiście; to fakt’ (młodzieżowy
odpowiednik aizuchi118 sō da ne ‘racja; to fakt’) + ang. of ‘z’ + jap. sore na ‘rzeczywiście;
to fakt’.

2. Kombinacja morfemu japońskiego z morfemem obcym:
panchira パンちら ‘podejrzenie (czyjejś) bielizny’ = ang. underpants ‘majtki’ + jap. chiratto ちらっと‘rzucić okiem; przypadkowo ujrzeć’;
tomochoko 友チョコ ‘czekoladki podarowane koleżance podczas święta walentynek’ =
jap. tomodachi 友達 ‘kolega; koleżanka’ + ang. chocolate ‘czekolada’;
takopa たこパ ‘impreza, na której spożywa się smażone ośmiorniczki’ = jap. takoyaki た
こ焼き‘smażone ośmiorniczki’ + ang. party ‘impreza’;
ikebo イケボ ‘atrakcyjni chłopcy’ = jap. ikeru いける ‘dobrze wyglądać; dobrze się prezentować’ + ang. boys ‘chłopcy’;
ikumen イクメン ‘mężczyzna wychowujący dziecko’ = jap. iku 育 ‘wychowanie’ + ang.
men ‘mężczyźni’ – wyrażenie pochodzące z języka japońskich mediów, nazywające nowy
i dość przełomowy trend polegający na wychowywaniu dzieci przez ojca w rodzinie, w której to matka pracuje poza domem;
gokappuru 語科ップル ‘para zakochanych uczących się na tej samej filologii’ = haplologia, jap. gengo gakka 言語学科 ‘filologia’ + ang. couple ‘para’;
aijan アイジャン ‘lody dla wygranego w grze w papier, kamień, nożyce’ = ang. ice cream
‘lody’ + jankenpon じゃんけんぽん ‘gra w papier, kamień, nożyce’;

118
Aizuchi 相槌 – system japońskich wykrzykników służących do wyrażania stanów
emocjonalnych, m.in. zadziwienia, podziwu lub zastanowienia, a także woli mówiącego, głównie
afirmacji w stosunku do wypowiedzi przedmówcy. Często pełnią funkcję fatyczną, wyrażając cele
pozainformacyjne służące do podtrzymania więzi z rozmówcą (Grzegorczykowa 2007: 57).
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riajū リア充 ‘poczucie spełnienia i satysfakcji ze swojego realnego życia’ = ang. real
‘prawdziwy’ + jap. jūjitsu 充実 ‘spełnienie’;
riatomo リア友 ‘prawdziwy przyjaciel’ = ang. real ‘prawdziwy’ + jap. tomodachi ‘kolega’
(w przeciwieństwie do nefure ネフレ ‘przyjaciel z internetu’ (netto ‘internet’ + furendo
‘kolega’))119;
shimapato しまパト ‘patrol w Shimamura’ = jap. shimamura しまむら ‘Centrum Mody
Shimamura’ + and. patrol ‘patrol’ (w odniesieniu do wyszukiwania przez młode Japonki
modnych, ale tanich artykułów w Centrum Mody Shimamura);
komyushō コミュ障 ‘osoba wykazująca problemy z komunikacją’ = ang. communication
‘komunikacja’ + jap. shōgai 障害 ‘przeszkoda; trudność; upośledzenie’;
istumen いつメン ‘stały członek’ = jap. itsumo いつも ‘zawsze’ + ang. member
‘członek’(nazywa znajomego, który regularnie towarzyszy mówiącemu w jakichś czynnościach).

3. Kombinacja rdzenia obcego z japońską końcówką aglutynacyjną:
a) z końcówką przymiotnika predykatywnego -i;
darui ダルい120 ‘nudny; nieciekawy; beznadziejny’ = ang. dull ‘nudny’ + jap. -i;
eroi エロい ‘erotyczny’ = ang. erotic ‘erotyczny’ + jap. -i.

b) z końcówką czasownika spółgłoskowego -(r)u;
disuru ディスる ‘obrazić kogoś; nie akceptować kogoś; atakować słownie osobę, której się nie lubi’ = ang. disrespect ‘brak szacunku’ + -(r)u;
guguru ググる ‘wyszukiwać za pomocą przeglądarki Google’ = ang. Google ‘przeglądarka Google’ + -(r)u;
kaferu カフェる ‘iść do kawiarni’ = fr. café ‘kawiarnia’+ -(r)u;
faboru ファボる ‘zarejestrować jako ulubione’ = ang. favourite ‘ulubiony’ + -(r)u
(w odniesieniu do użytkowników serwisu Twitter, którzy mogą dać wyraz sympatii lub
akceptacji wpisu zamieszczonego przez innego użytkownika poprzez zarejestrowanie
go jako „ulubiony”);
basuru バスる ‘dojeżdżać autobusem’ = ang. bus ‘autobus’ + -(r)u;
takuru タクる ‘dojeżdżać taksówką’ = ang. taxi ‘taksówka’ + -(r)u;
toraburu トラブる ‘mieć problem; sprawić kłopot’= ang. trouble ‘kłopot’ + -(r)u –
powstały w wyniku odpowiedniości dźwiekowej z rzeczownikiem zapożyczonym toraburu ‘problem; kłopot’;
sutabaru スタバる ‘iść do kawiarni Starbucks’ = ang. Starbucks ‘kawiarnia Starbucks’
+ -(r)u;
misuru ミスる ‘popełnić błąd; nie trafić; chybić’ = ang. miss ‘błąd; chybienie’ + -(r)u;
Zob. Yonekawa 2017: 104.
Wśród młodych Japończyków, którzy wzięli udział w badaniach ankietowych, opinie na temat pochodzenia przymiotnika darui ダルい były podzielone. Jedna grupa osób zasugerowała, że
darui wywodzi się od angielskiego przymiotnika dull, inna grupa zaś podkreślała jego japońskie
pochodzenie, twierdząc, że jest on skróconą formą przymiotnika kattarui かったるい ‘irytujący;
męczący; spowolniony’.
119

120
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c) z formą teraźniejszą ciągłą -tte (i)ru utworzoną od czasownika spółgłoskowego z końcówką -(r)u;
tsuitteru ツイッてる ‘korzystać z Twittera’ = ang. Twitter ‘serwis społecznościowy
Twitter’ + -tteru;
paripitteru パリピッてる ‘prowadzić towarzyski styl życia; często chodzić na imprezy’ = ang. party people ‘osoby lubiące imprezy’ + -tteru;

d) z formą bierną -rareru utworzoną od czasownika spółgłoskowego z końcówką -(r)u;
sukorareru スコられる ‘zostać pokonanym znaczną różnicą punktów’ = ang. score
‘zdobyć punkt’ + -rareru.

4. Inne:
a) kombinacja leksemu obcego z morfemem rodzimym;
furutan フル単 ‘uzyskać wszystkie zaliczenia’ = ang. full ‘pełen’ + jap. tani 単位 ‘zaliczenie’;

b) kombinacja leksemu rodzimego z morfemem obcym;
oshimen 推しメン ‘ulubiony członek zespołu muzycznego’ = jap. oshi 推し ‘fan’ +
ang. member ‘członek’;
bakattā バカッター ‘głupi Twitter’ = jap. przymiotnik baka na 馬鹿な ‘głupi’+ ang.
Twitter ‘użytkownik Twittera’ (w odniesieniu do osoby, która chwali się na Twiterze
jakimś złym uczynkiem lub sprawieniem komuś problemu).

Wprowadzanie zbitek wyrazowych, powstałych poprzez połączenie zarówno morfemów rodzimych, jak i elementów pochodzących z języków obcych,
spowodowane jest potrzebą nazywania nowych zjawisk, która powstaje między
innymi na skutek ograniczeń wynikających z posługiwania się tylko jednym
systemem leksykalnym. W rezultacie tego rodzaju innowacje językowe określa
się mianem uzupełniających (Markowski 2010), gdyż zostają one utworzone
w określonym środowisku w celu wypełnienia istniejącej tam luki leksykalnej.
Brak adekwatnego i atrakcyjnego w mniemaniu użytkowników wyrażenia nazywającego aktualne trendy, nowe zjawiska oraz ciekawe spostrzeżenia i pomysły młodych Japończyków powoduje powstanie nowego słownictwa, którego
atrakcyjność trwa tak długo, jak modne jest zjawisko, do którego się odnosi.
W środowisku młodzieżowym tego rodzaju kreatywność i aktywność językowa
wynikają również z tendencji do wprowadzania elementu zabawowego do komunikacji z rówieśnikami, zwłaszcza w kontaktach mobilnych i wirtualnych. Należy
podkreślić, że nie jest to tendencja wyróżniająca japoński język młodzieżowy, a cecha uniwersalna dla wszystkich środowisk młodzieżowych, dla których stosowanie
gier językowych jest świadectwem pozytywnego nastawienia do języka. Języka
nie traktuje się tutaj wyłącznie jako środka przekazu informacji i ekspresji, ale także
jako istotne medium interakcji w grupie społecznej, solidaryzujące i integrujące jej
członków, a jednocześnie umożliwiające wykluczenie, odrzucenie i obrazową krytykę tego wszystkiego, co do młodzieżowego stylu życia nie pasuje.
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6. Zwroty grzecznościowe stosowane w usługowej pracy
dorywczej w bezpośrednich kontaktach z klientami
Wyrażenie baito keigo バイト敬語 jest hybrydą leksykalną, na którą składają się
człon zapożyczony baito バイト (z niem. Arbeit  arubaito アルバイト) ‘praca
dorywcza’ oraz leksem sinojapoński 敬語 ‘honoryfikatywność’ (Kobayashi 2008;
Horosawa 2006). Nazwa ta odnosi się do struktur grzecznościowych stosowanych
w zwrotach do klientów przez osoby, które zostały zatrudnione na stanowisku
ekspedienta lub kelnera w niepełnym wymiarze godzin.
Honoryfikatywność usługowa klasyfikowana jest jako jedna z odmian środowiskowych języka (shakai hōgen), a jej zasięg stosowania często ogranicza się
do japońskich restauracji rodzinnych (jap. famirī resutoran) i sklepów całodobowych (jap. konbini)121, które cechuje szybka obsługa, dobra jakość i umiarkowane
ceny. Stąd też wywodzi się potoczne określenie tej odmiany fami/kon-hōgen フ
ァミ･コン方言 ‘dialekt restauracji rodzinnych i sklepów całodobowych’ (Abe
2011: 127).
Inną popularną nazwą dla rozważanego tutaj aspektu grzeczności językowej
jest manyuaru keigo マニュアル敬語 ‘honoryfikatywność instruktażowa’ (Inoue
2017: 7, 166–169). Nazwa ta sugeruje, że mamy do czynienia z grzecznością
jako jednym z głównych wymogów pracy nastawionej na bezpośredni kontakt
z klientem. Rzeczywiście obcokrajowiec w zetknięciu z japońską obsługą, która
w sposób mechaniczny beznamiętnie recytuje wyuczone formułki grzecznościowe, niejednokrotnie się przy tym kłaniając, może odnieść wrażenie, że podczas
dokonywania przez niego zakupów czytane są mu na głos fragmenty instrukcji
obsługi klienta. Uschematyzowane strategie językowe wyrażone w zwrotach do
klientów mają za zadanie usprawniać przebieg procesu handlowego. Ponieważ
w powojennej Japonii nauczanie keigo w szkołach zostało niemalże całkowicie
zarzucone, współczesna młodzież nie potrafi w satysfakcjonującym stopniu posługiwać się formami uprzejmościowymi. W konsekwencji w większości placówek wymaga się, aby osoby zatrudnione na stanowisku sprzedawcy ukończyły
specjalne kursy językowe w zakresie znajomości zasad honoryfikatywności albo
przynajmniej zostały przeszkolone przez swoich zwierzchników z podstaw etykiety obsługi klienta.
Posady kelnerów, kasjerów i ekspedientów w sklepach konbini i restauracjach
rodzinnych famiresu ファミレス są zajmowane przede wszystkim przez mło-

121
Konbini コンビニ ‘wygodne sklepy’ (skrót od wyrażenia konbiniensu sutoa コンビニエン
スストア z ang. convenience store) – ogólna nazwa różnych sieci małych sklepów całodobowych,
w których można dokonać zakupu artykułów spożywczych, papierniczych i kosmetycznych, wypłacić
pieniądze z bankomatu lub zrobić kopie dokumentów. Ze względu na wysoką konkurencyjność
jakość produktów sprzedawanych w sklepach konbini jest bardzo wysoka.
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dych ludzi, którzy poszukują zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin w celu
zdobycia środków na swoje hobby czy podróże lub na opłacenie edukacji. Ze
względu na to honoryfikatywność usługowa jest często klasyfikowana jako jedna
z realizacji socjolektu młodzieżowego.
Nie tylko profil użytkowników (młodzi ludzie, często licealiści lub studenci
uczelni wyższych), ale również charakter form językowych, często określanych
niekonwencjonalnym lub niepoprawnym keigo, wskazuje na wcześniej wyróżnione cechy współczesnego socjolektu młodzieżowego. Honoryfikatywność usługową charakteryzują bowiem wyrażenia dwuznaczne oraz innowacje językowe,
nierzadko wychodzące poza ramy poprawności gramatycznej i składniowej. Ponadto zjawisku baito keigo zarzuca się nielogiczność.
Warto zaznaczyć, że wspomniane pojęcie nie jest znane wszystkim Japończykom. Co więcej, zetknięcie się z tego rodzaju formami honoryfikatywnymi
niejednokrotnie nie budzi żadnych podejrzeń ani zastrzeżeń, nie wywołuje też
u wszystkich uczucia niespójności i nielogiczności. Wynika to z faktu, że obecnie
zjawisko to upowszechniło się do tego stopnia, iż przez sporą część społeczeństwa
traktowane jest jako naturalny element grzeczności stosowanej wobec klientów,
zwłaszcza że – co należy podkreślić – ładunek aprecjatywności i modestywności
został w tych strukturach w pełni zachowany, a nawet językowo uwydatniony.
Temat ten zyskał popularność w mijającej dekadzie, ale szczegółowe informacje
dotyczące tego, kto wprowadził do zasad obsługi struktury charakterystyczne dla
grzeczności usługowej, nie są znane.
Do najczęściej poddawanych krytyce przykładów honoryfikatywności usługowej należą następujące struktury: 1) X no hō wa/ ga… stosowany zamiast
wariantu standardowego X wa/ga…, 2) X ni narimasu zamiast X desu lub X de
gozaimasu, 3) X en kara o-azukari shimasu zamiast X en o itadakimasu, 4) Go-chūmon no hō wa yoroshikatta deshō ka? zamiast Go-chūmon wa yoroshii deshō
ka?, 5) O-tsugi no o-kyaku-sama zamiast Tsugi no o-kyaku-sama.

6.1. X no hō wa/ga
Osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin w charakterze kelnerów lub ekspedientów podczas przyjmowania zamówienia kierują do klienta nacechowane
grzecznościowo pytanie o to, co klient zechciałby zamówić, często sugerując wybrany dodatek do zamówienia. Standardowe pytanie zgodne z zasadami japońskiej poprawności gramatycznej i honoryfikatywności powinno zawierać nazwę
odpowiadającą danemu elementowi zamówienia, po której występuje partykuła
tematu wa, wskazująca podmiot lub przedmiot (temat) wypowiedzi, a następnie
pytanie grzecznościowe: ikaga desu ka いかがですか ‘co Pan/Pani myśli o…?;
czy życzy Pan/Pani sobie…?’. Ilustruje to poniższy przykład.
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Choko sōsu wa ikaga desu ka?
チョコソースはいかがですか？
‘Czy życzy Pan/Pani sobie sos czekoladowy?’

Odpowiednikiem powyższej – podkreślmy: poprawnej – konstrukcji zgodnym
z grzecznością książkową będzie struktura z partykułą przynależności no hō ‘w kierunku’, której towarzyszy wykładnik tematu wa lub wykładnik rematu ga  no hō
wa / no hō ga のほうは/ のほうが. W standardowej odmianie języka cząstka no hō
zapisywana jest のほう lub の方 i spełnia dwie funkcje: służy do wskazywania kierunku (kita no hō 北の方 ‘kierunek północny’) lub wyróżniania tej części wypowiedzi, którą uznaje się za lepszy wybór spośród dwóch zaproponowanych możliwości
(yakyū no hō ga ii 野球のほうがいい ‘lepszy jest baseball’). Użycie struktury no
hō w odniesieniu do dwu wymienionych funkcji ilustrują następujące przykłady:
a) Nishi no hō ni tsuki ga mieru.
西の方に月が見える。
‘Po zachodniej stronie widać księżyc’ – struktura no hō w towarzystwie partykuły lokacyjnej ni wskazuje kierunek lub stronę w znaczeniu ‘po stronie; w kierunku’.
b) Hon yori shinbun no hō ga suki.
本より新聞のほうが好き。
‘Wolę gazety od książek’ – spośród dwóch wymienionych propozycji ta opcja, po której
następuje forma no hō ga (w tym przypadku shinbun ‘gazeta’), jest uznana za silniejszą,
a ta, po której występuje forma yori ‘niż’ (w tym przypadku hon ‘książka’), uznana jest
za słabszą.

W mowie młodzieżowej zakres pragmatyczny struktury no hō zostaje poszerzony o dodatkową funkcję grzecznościową. Poniższe przykłady, zaczerpnięte
z artykułu poświęconego analizie niestandardowowych strategii grzecznościowych występujących w mowie młodzieży, prezentują zastosowanie formy no
hō ‘skłaniać się ku’ zamiast partykuły tematu wa w bezpośrednich zwrotach do
klientów. Nadawcami niżej wymienionych zwrotów są osoby urodzone w roku
1984 lub 1985, które w dniu przeprowadzenia obserwacji językowej miały niewiele ponad dwadzieścia lat (Horosawa 2006: 5–6):
O-kaikei no hō, ichi man en ni narimasu.
お会計のほう、一万円になります。
‘Odnośnie do rachunku, wynosi on dziesięć tysięcy jenów’.
Rāmen no sūpu no hō, dō nasaimasu ka?
ラーメンのスープのほう、どうなさいますか？
‘Odnośnie do zupy ramen, to jaką Pan sobie życzy?’
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Gomi no hō gozaimashitara, o-azukari itashimasu.
ゴミのほうございましたら、お預かりいたします。
‘Co do śmieci, jeśli mają Państwo jakieś, to je pozbieram’.
O-sara no hō o-torikae itashimasu.
お皿のほうお取替えいたします。
‘Jeśli chodzi o talerze, to wymienię Państwu na nowe’.

Yonekawa negatywnie ocenia nadużywanie formy no hō w konstrukcjach
grzecznościowych, które określa mianem shōgyō keigo 商業敬語 ‘keigo w handlu’ (2006: 68). Badacz jest świadomy tego, że celem stosowania formy no hō
zamiast partykuły tematu lub rematu jest wyrażenie postawy uniżonej w stosunku do klienta poprzez intencjonalne dystansowanie się za pomocą komunikatu
niebezpośredniego. Bezpośredniość wyraża bliskość, więc analogicznie jej brak
jest narzędziem wyrażania dystansu, który powszechnie uznaje się za jeden z wyznaczników i fundamentów negatywnych strategii grzecznościowych. Niemniej
nadużywanie tej struktury jest w opinii Yonekawy zachowaniem irytującym
i w związku z tym autor, wprowadzając element zabawy językowej, wyraża swój
negatywny stosunek do innowacyjnych form grzecznościowych, gdy określa je
mianem ahō no shōkōgun あほうの症候群 ‘syndromem durnia’ (2006: 68). Badacz w tej kwestii prezentuje stanowisko japońskich purystów, którzy zarzucają
współczesnej młodzieży, że stopniowo zatraca ona świadomość i zdolność do
prawidłowego posługiwania się japońskimi formami grzecznościowymi i w konsekwencji bezmyślnie przyjmuje i rozpowszechnia struktury proponowane przez
książki instruktażowe, których formom często brakuje zarówno logiki, jak i satysfakcjonującego pod względem poprawności gramatycznej uzasadnienia. Niedostateczna znajomość zasad honoryfikatywności sprawia, że młodzi ludzie bezrefleksyjnie akceptują i rozpowszechniają innowacyjne rozwiązania językowe.
Yasuo Kitahara zauważa natomiast, że jeszcze w czasach poprzedzających
funkcjonowanie honoryfikatywności usługowej forma no hō pojawiała się w wypowiedziach Japończyków, osłabiając jasność przekazu (w funkcji bokashi, czyli
stopniowania przejrzystości). Przykładami są zarówno nacechowane grzecznością pytania do rozmówcy, jak i skromne wypowiedzi dotyczące osoby mówiącego
(Kitahara 2004: 26).
I. Uprzejme pytanie do rozmówcy:
Sono ato o-shigoto no hō ga junchō desu ka?
その後お仕事のほうが順調ですか？
‘Odnośnie do Pańskiej pracy, czy w dalszym ciągu wszystko w porządku?’

II. Skromna wypowiedź na własny temat:
Kyōiku no hō no shigoto desu .
教育のほうの仕事です。
‘Moja praca jest ukierunkowana pedagogicznie’.
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Badacz dopatruje się powodów przeniknięcia dawnej funkcji struktury no hō
do współczesnego języka handlowego w strategii dystansowania: „Pojawia się
uczucie, że jednak lepiej wyrazić dystans, zarówno kiedy szczerze opowiadamy
o swojej pracy, jak i kiedy zadajemy bezpośrednie pytania na temat pracy lub
stanu zdrowia rozmówcy” (Kitahara 2004: 26).
Kitahara wyraża sceptycyzm co do posługiwania się formą no hō w funkcji
wykładnika uprzejmości, uznając to za niewątpliwe nadużycie językowe (2004:
26). Niemniej zapytani o opinię Japończycy coraz częściej stwierdzają, że wyczuwają w tej konstrukcji grzeczną sugestię, i w związku z tym trudno przewidywać
jej możliwą dezaktualizację w najbliższych latach.

6.2. X ni narimasu
W codziennych sytuacjach komunikacyjnych Japończycy posługują się czasownikiem naru 為る/ 成るw dwóch podstawowych funkcjach. Pierwszą z nich jest
wyrażenie zachodzącej zmiany, dokonaności lub transformacji jakichś zjawisk,
a więc zastosowanie czasownika naru jako odpowiednika polskich czasowników
posiłkowych ‘stać się; zostać’ (np. rippa na isha ni naru 立派な医者になる ‘zostać wybitnym lekarzem’, yoku naru 良くなる ‘polepszyć się’). Drugą z nich jest
wyrażenie grzeczności w stosunku do rozmówcy o wyższym statusie lub do partnera w biznesie, na przykład w konstrukcji aprecjatywnej O-ide ni narimasen ka?
お出でになりませんか ‘Czy nie zechciałby/zechciałaby Pan/Pani przyjść?’,
w której czasownik naru występuje w formie adresatywnej zaprzeczonej (-masen) w miejsce formy słownikowej nienacechowanego grzecznością czasownika
nieregularnego kuru 来る ‘przyjść’.
Od kilku lat obserwuje się częste pojawianie się czasownika naru w formie
adresatywnej w miejsce spójki de aru である ‘być’ w wypowiedziach towarzyszących obsłudze klientów, głównie w restauracjach familijnych, które cechują
szybka obsługa i niskie ceny. Pracownicy tego rodzaju lokali usługowych, serwując dania, często używają następującej konstrukcji grzecznościowej:
Kochira peperonchino ni narimasu.
こちらぺペロンチノになります。
‘Makaron peperoncino dla Pana/Pani’, dosł. ‘Tutaj staje się makaron peperoncino’ lub ‘Powstaje dla Pana/Pani makaron peperonchino’.

Zarówno dla rodzimych użytkowników japońszczyzny, jak i obcokrajowców,
którzy przyswoili sobie przynajmniej podstawowe zasady japońskiej honoryfikatywności, powyższa konstrukcja może wydawać się nielogiczna. Standardowym
rozwiązaniem jest bowiem użycie spójki de aru w jej postaci adresatywnej (desu)
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lub modestywnej (de gozaimasu)122 w miejsce czasownika naru, co zostało zilustrowane w poniższym przykładzie:
Kochira peperonchino de gozaimasu.
こちらぺペロンチノでございます。
‘Oto Pańskie peperonchino’.

Powyższa wypowiedź jest poprawna gramatycznie i zawiera istotny w komunikacji z klientem komponent w postaci wykładnika modestywnego nastawienia.
Jednakże obecnie zauważane upowszechnienie się konstrukcji z użyciem czasownika naru, a w szczególności opisywanie jej jako „grzecznego” wariantu, budzi
wiele zastrzeżeń wśród rodzimych użytkowników języka, dla których zastosowanie czasownika wyrażającego zachodzący lub zakończony proces w kontekście
realizacji zamówienia może wywołać uczucie niespójności (jap. iwakan 違和感).
Japońscy językoznawcy podzielają te opinie i poszukują przyczyny popularności czasownika naru w formach wyrażających grzeczność. Kitahara tłumaczy
to zjawisko drugim, mniej rozpowszechnionym znaczeniem czasownika naru,
którym można się posłużyć w sytuacji, kiedy chcemy wyrazić, iż mimo że istnieje obawa, że „może to nie odpowiadać czyimś wyobrażeniem, jeśli wykona
się to zgodnie z odgórnymi zaleceniami, musi to przybrać taką właśnie formę”
(2004: 31). W przytoczonej tu interpretacji możemy zatem doszukać się postawy modestywnej wyrażonej zawoalowaną intencją: ‘możliwe, że nie spełnia to
Pańskich oczekiwań, ale…; pewnie oczekiwał Pan czegoś innego/lepszego, ale
postaraliśmy się, żeby…’ etc.
Niemniej biorąc pod uwagę determinujący czynnik, jakim jest świadomość
klienta, który z własnej woli dokonuje wyboru potrawy, a więc niejako bierze
odpowiedzialność za swoją decyzję, użycie czasownika naru jest uznawane za
błędne. Postawę modestywną wyraża w niepodlegający dyskusji sposób adresatywna, skromna forma spójki de gozaimasu, która w przekonaniu przeważającego
grona Japończyków nie musi być zastępowana żadną inną formą.

6.3. X en kara o-azukari shimasu
W ostatnich latach każda osoba, która przynajmniej raz osobiście dokonała płatności za posiłek w restauracji lub produkt zakupiony w jednym ze sklepów konbini, miała okazję usłyszeć z ust japońskiego sprzedawcy wypowiadaną pośpiesznie formułkę grzecznościową X en kara o-azukari shimasu X円からお預かりし
ます ‘przyjmuję od Pana/Pani zapłatę w wysokości X jenów’. Powyższy zwrot
122
Forma de gozaru でござる ‘być’, która w swoim wariancie adresatywnym przyjmuje postać
de gozaimasu でございます, stanowi przykład kenjōgo ‘języka modestywnego’.
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niewątpliwie zawiera ładunek uprzejmościowy, gdyż strukturalnie odpowiada
schematowi modestywnemu, jednakże jego dwa komponenty wzbudzają często
poczucie niespójności i braku logiki wśród szerszego grona odbiorców.
Pierwszym dyskusyjnym zjawiskiem jest użycie partykuły okolicznościowej
kara から po przedstawionej klientowi cenie zakupu. W rozważanej tutaj funkcji
kara, zgodnie z definicjami słownikowymi, jest partykułą przyrzeczownikową,
która służy do wyznaczania punktu startowego w czasie lub w przestrzeni, a zatem odpowiada polskim przyimkom ‘z’ lub ‘od’ (Ōsaka kara 大阪から ‘z Osaki’,
ashita kara 明日から ‘od jutra’ itp.).
W kontekście honoryfikatywności usługowej partykuła kara występuje po
przedstawionej klientowi cenie zakupu, więc konsekwentnie całą strukturę X en
kara należałoby tłumaczyć nie jako ‘zapłata w wysokości X jenów’, ale z dodatkowym zaznaczeniem, iż uiszczona zapłata jest ‘w wysokości od X jenów’.
Komunikat skonstruowany w taki sposób wydaje się zupełnie nielogiczny, gdyż
płacąc za towar lub zamówienie w restauracji, uiszczamy kwotę zgodną lub ewentualnie wyższą, a nie dokonujemy płatności „od jakiejś kwoty”.
W drugim członie wypowiedzi pojawia się równie budzący wątpliwości czasownik azukaru 預かる ‘wziąć/przyjąć w przechowanie’ w postaci modestywnej
z przedrostkiem o- służącym do podnoszenia rangi wspominanej czynności (o-azukari shimasu お預かりします ‘uniżenie brać w przechowanie’) (Kobayashi 2008:
35–36). Wyboru czasownika azukaru w konstrukcjach kierowanych do klientów
nie uznaje się za trafny, gdyż czasownik ten wyraża dodatkową informację semantyczną tymczasowości, a zatem nie powinien być stosowany w przypadku przyjmowania płatności od klienta, która przecież nie jest uiszczana na określony czas i nie
ulega zwrotowi. Okazuje się jednak, że dla tych pozornie nielogicznych konstrukcji
istnieje racjonalne wyjaśnienie – oba wspomniane aspekty są ze sobą powiązane
i wyrażają określoną intencję pracownika sklepu lub restauracji. Podkreślając przemyślane zastosowanie obu technik w jednym zwrocie, konstrukcję grzecznościową
Ni sen en kara o-azukari shimasu 二千円からお預かりします (w której ni sen en
二千円 to ‘dwa tysiące jenów’), można wyjaśnić w następujący sposób: ‘Tymczasowo przyjmę (= azukaru 預かる) od Pana/Pani dwa tysiące jenów, od których (=
kara から) odejmę wymaganą zapłatę i oddam Panu/Pani należną resztę’.
Logika zastosowania powyższej konstrukcji jest ograniczona wyłącznie do takich przypadków, w których klient uiszcza większą od wymaganej opłatę i oczekuje
zwrotu reszty. W opinii Japończyków w takich sytuacjach uprzejmość wyrażana
jest nie tylko stricte językowo poprzez zastosowanie formy modestywnej o-azukari
shimasu, ale również kontekstowo – poprzez zapewnienie klientowi poczucia komfortu za pomocą dodatkowej informacji, że uiszczona kwota zostanie bez wątpienia
sprawiedliwie rozdysponowana i uzyska on należną mu resztę z powierzonych ekspedientowi pieniędzy. Tego rodzaju komunikaty usługowe należy rozpatrywać jako
widoczny przejaw nowoczesnego podejścia do klienta, który poza uprzejmością
może oczekiwać komfortowej i zachęcającej do dalszych zakupów atmosfery.
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6.4. Go-chūmon no hō wa yoroshikatta deshō ka?
Niekonwencjonalne zastosowanie struktury no hō, które było przedmiotem
wcześniejszych rozważań, pojawia się również w innej konstrukcji grzecznościowej klasyfikowanej do kategorii honoryfikatywności usługowej: Go-chūmon
no hō wa yoroshikatta deshō ka? ご注文のほうはよろしかったでしょうか？
‘Odnośnie do zamówienia, czy jest Pan/Pani usatysfakcjonowany/a?’, ‘Czy nie
życzy Pan/Pani sobie zamówić coś jeszcze?’. Innym często spotykanym wariantem, oprócz struktury no hō, jest Go-chūmon wa ijō de yoroshikatta deshō ka? ご
注文は以上でよろしかったでしょうか？ ‘Czy jest to koniec Pana/Pani zamówienia?’.
Zwroty te stanowią uprzejme pytania o to, czy klient jest już usatysfakcjonowany dokonanym wyborem i w związku z tym można przejść do kolejnego
etapu obsługi, a mianowicie wystawić rachunek. W odniesieniu do takich komunikatów za zjawisko dyskusyjne uznajemy wprowadzenie wykładnika czasu
przeszłego przymiotników predykatywnych (-katta) do uprzejmościowego wariantu przymiotnika ii ‘dobry’ (yoroshiiよろしい)  yoroshikatta よろしかっ
た ‘był dobry; było dobre’. Zachowując odpowiedniość formalno-czasową, cały
zwrot Go-chūmon no hō wa yoroshikatta deshō ka? ご注文のほうはよろしか
ったでしょうか należałoby przełożyć jako ‘Czy usatysfakcjonował Pana/Panią
wybór zamówienia?’.
Pytanie o dodatkowe zamówienie odnosi się do zakładanej sytuacji przyszłej
i w związku z tym użycie formy czasu przeszłego wydaje się nietrafne. Za standardowe warianty uznajemy struktury yoroshii deshō ka よろしいでしょうか
(z wykładnikiem czasu teraźniejszo-przyszłego -i) oraz yoroshū gozaimasu kaよ
ろしゅうございますか (w którym forma yoroshū よろしゅうstanowi starszy
i grzeczniejszy odpowiednik przymiotnika predykatywnego yoroshii i łączy się
z modestywną postacią czasownika aru ある ‘być’  gozaru ござる).
Jednakże popularność konstrukcji zawierających formę przeszłą yoroshikatta
doprowadziła do tego, że przeniknęła ona do innych sfer handlu powiązanych
z obsługą klienta. Yonekawa wyraża irytację wywołaną nagminnością sytuacji,
w których podczas dokonywania zakupów na dowóz osoba przyjmująca zamówienie kieruje do niego pytania typu: Yonekawa san no o-taku de yoroshikatta
deshō ka? 米川さんのお宅でよろしかったでしょうか ‘Czy jest Pan usatysfakcjonowany dowozem do domu?’, w sytuacji kiedy zamówienie jest dopiero
składane, ale jeszcze nie zostało zrealizowane (2006: 67).
Jednakże zastosowanie postaci przeszłej przymiotnika yoroshii w tego typu
zwrotach można uzasadnić działaniem kilku czynników.
Pierwszym z powodów jest rozważany wcześniej wpływ regionalizmów na
język standardowy. Na Hokkaido oraz w regionach północno-wschodnich w sytuacji wymagającej przedstawienia własnej osoby, między innymi podczas rozmowy telefonicznej, można zetknąć się z użyciem formy czasu przeszłego w celu
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wyrażenia grzeczności. W konsekwencji częściej usłyszymy Hai, Yamada deshita
はい、山田でした ‘Tak, tu był Yamada’ niż standardowe Hai, Yamada desu は
い、山田です ‘Tak, tu Yamada’.
Ponadto zakłada się, że powszechność tej konstrukcji może być motywowana uprzejmością, która wynika z łagodniejszego, w przekonaniu Japończyków,
charakteru konstrukcji de yoroshikatta deshō ka? でよろしかったでしょうか
w stosunku do twardszej i bardziej sugestywnej de yoi deshō ka? でよいでし
ょうか z użyciem bardziej oficjalnego wariantu przymiotnika ii  yoi w jego
postaci teraźniejszo-przyszłej.
Niektórzy językoznawcy uznają wprowadzenie formy przeszłej w miejsce
formy teraźniejszej za zachowanie analogiczne do obcojęzycznych strategii
uprzejmościowych. Między innymi w języku angielskim postać przeszła czasowników modalnych wyraża większy stopień grzeczności niż ich warianty teraźniejsze (por. następujące pary czasowników modalnych: can – could, will –
would, may – might) (Abe 2011: 131)123.
Ostatnim czynnikiem motywującym zastosowanie postaci przeszłej orzeczenia
jest znaczenie końcówki finitywnej -ta (yoroshikatta) stanowiącej wykładnik czasu przeszłego. W opinii Japończyków we wspomnianych konstrukcjach grzecznościowych -ta nie spełnia jedynie funkcji gramatycznej (służy do wskazywania czynności przeszłej), ale dodatkowo realizuje istotną funkcję pragmatyczną.
W tym przypadku polega ona na upewnieniu się przez osobę przyjmującą zamówienie, że dokonany przez klienta w niedalekiej przeszłości wybór usatysfakcjonował go i nie potrzebuje on niczego więcej albo że wyrażona przed momentem
przez pracownika obsługi sugestia w pełni zadowoliła klienta. Ulokowanie uczuć
zadowolenia, spełnienia i satysfakcji klienta w przeszłości jest ponownie strategią
intencjonalną, gdyż odniesienie do przeszłości umożliwia płynne przejście do kolejnego etapu obsługi z poczuciem, że uzyskało się na to zgodę klienta.

6.5. O-tsugi no o-kyaku-sama
W obrębie kategorii japońskiej honoryfikatywności można wyróżnić trzy zasadnicze subkategorie, które wyrażają relacje między uczestnikami komunikacji: sonkeigo ‘formy aprecjatywne’, kenjōgo ‘formy modestywne’ oraz teineigo ‘formy
adresatywne’. Wspomnianą kategoryzację można poszerzyć o dwa kolejne aspekty, a mianowicie teichōgo ‘formy kurtuazyjne’124 oraz bikago ‘formy upiększone’.
123
Zob. więcej na temat innowacyjnych strategii grzecznościowych w: P. Duc-Harada, Changes
and Modifications Occurring in the Category of Japanese Politeness, 2019.
124
Teichōgo 丁重語 ‘język kurtuazyjny’ opisuje formy służące do wyrażenia grzeczności, ale
za pomocą struktur, które nie odnoszą się bezpośrednio do osób o wyższym statusie (nie uniżają
mówiącego), a jedynie same w sobie posiadają dodatkowy ładunek modestywny. Przykład: mōsu 申
す ‘skromnie mówić’ jest formą kurtuazyjną od neutralnego ‘iu’ 言う ‘mówić’.
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Ostatnia z sugerowanych kategorii bikago służy do zwiększania rangi i elegancji opisywanego przedmiotu za pomocą prefiksu honoryfikatywnego. Dla
przykładu: zdanie Sugu ni nomimono o o-mochi itashimasu すぐに飲み物をお
持ちいたします ‘Zaraz uprzejmie podam Panu/Pani napój’ stanie się bardziej
eleganckie, jeśli zastosujemy w nim dodatkowy prefiks grzecznościowy o-: Sugu
ni o-nomimono o o-mochi itashimasu すぐにお飲み物をお持ちいたします
‘Zaraz uprzejmie podam Panu/Pani szanowny napój’.
„Upiększenie” formy językowej uzyskuje się najczęściej przez dodanie odpowiedniego prefiksu grzecznościowego (o- 御/お lub go- 御/ご) do rzeczownika pochodzenia japońskiego lub zapożyczenia sinojapońskiego odpowiednio do
utartych schematów zastosowania.
I. Prefiks o- 御/お + rzeczownik rdzennie japoński (wago):
hashi 箸 ‘pałeczki’  o-hashi お箸 ‘szanowne pałeczki’;
mise 店 ‘sklep’  o-mise お店 ‘szanowny sklep’;
niwa 庭 ‘ogród’  o-niwa お庭 ‘szanowny ogród’.

II. Prefiks go- 御/ご+ rzeczownik będący zapożyczeniem sinojapońskim
(kango):
kigen 機嫌 ‘nastrój’  go-kigen ご機嫌 ‘szanowny nastrój’;
aisatsu 挨拶 ‘pozdrowienia’  go-aisatsu ご挨拶 ‘szanowne pozdrowienia’;
renraku 連絡 ‘kontakt’  go-renraku ご連絡 ‘szanowny kontakt’.

III. Wyjątki: prefiks o- 御/お+ kango:
denwa 電話 ‘telefon’  o-denwa お電話 ‘szanowny telefon’;
benkyō 勉強 ‘nauka’  o-benkyō お勉強 ‘szanowna nauka’;
kaikei 会計 ‘rachunek’  o-kaikei お会計 ‘szanowny rachunek’;
tenki 天気 ‘pogoda’  o-tenki お天気 ‘szanowna pogoda’.

Ostatnimi czasy w komunikacji handlowej i biznesowej można zaobserwować
zjawisko przyłączania prefiksu o- do rzeczowników pochodzenia obcego, niechińskiego (o-bīru おビール ‘szanowne piwo’, o-sōsu おソース ‘szanowny sos’,
o-toire おトイレ ‘szanowna toaleta’, o-mēru おメール ‘szanowna wiadomość
elektroniczna’) (Duc-Harada 2019: 16). Jednakże jest to wciąż zjawisko rzadkie
i często negatywnie odbierane przez Japończyków, dla których połączenie prefiksu grzecznościowego z wyrazem zapożyczonym wywołuje wrażenie niespójności
i w konsekwencji uznaje się, że tego typu zabiegi językowe powinny być wykorzystywane w ograniczonym zakresie, wyłącznie wtedy, kiedy mówiącym przyświeca
konkretna intencja, na przykład w żartach lub skeczach.
Z nadużyciem formy bikago spotykamy się również w zwrotach do klientów
barów i restauracji szybkiej obsługi. Używa się między innymi prefiksu o- お
przed określnikiem następstwa tsugi 次 ‘kolejny; następny; drugi’.
O-tsugi no o-kyaku-sama, kochira no reji ni dōzo.
お次のお客様、こちらのレジにどうぞ。
‘Prosimy szanownie kolejnego szanownego klienta o podejście do kasy’.

190

System leksykalny i struktura japońszczyzny młodzieżowej

Podwójne zastosowanie prefiksu o- doprowadza do nadużycia grzeczności, co
w rezultacie skutkuje utratą naturalności i wywołuje wrażenie przesady i sztucznej
pompatyczności. Honoryfikatywność jest istotnym aspektem komunikacji Japończyków, ale wszelkie przejawy jej nadużywania są uznawane za błędy i świadczą
o niedostatecznej znajomości struktur grzecznościowych oraz niesprawnym i niewyćwiczonym posługiwaniu się nimi.
Wrażenie niespójności pogłębia dodatkowy typowy dla honoryfikatywności
usługowej sposób zwracania się do klientów, a mianowicie zwrot: O-tsugi de o-machi no o-kyaku-sama, kochira no reji de o-ukagai itashimasu お次でお待ち
のお客様、こちらのレジでお伺い致します ‘Uprzejmie skromnie proszę do
kasy szanownie następnego szanownego klienta, który raczy czekać’. Poza zauważalnym nadużyciem prefiksu grzecznościowego o- we wspomnianym zdaniu
obserwujemy zjawisko nijū keigo 二重敬語 ‘podwojonej grzeczności’, określane
również jako przesadzona grzeczność (Takamizawa et al. 2004: 176). Wprowadzanie więcej niż jednego wykładnika honoryfikatywnego do jednej struktury
grzecznościowej stanowi obecnie najbardziej krytykowany aspekt wyrażający
aktualny poziom znajomości keigo wśród Japończyków w różnym wieku125.
Jednakże powszechność tego typu nadużyć sprawia, że Japończycy stopniowo
przestają postrzegać je jako niepoprawne lub niespójne, nie są świadomi przesadzonej grzeczności i niegramatyczności albo są jej świadomi, ale niejednokrotnie
akceptują nijū keigo jako przejaw nowych kryteriów etykiety językowej stosowanej w kontaktach handlowych lub biznesowych. Tego rodzaju nową grzeczność
często charakteryzuje przerost formy nad treścią poprzez kumulowanie wykładników grzeczności. Niemniej zgodnie z koncepcją uprzejmości zaproponowaną
przez Robin Lakoff (1973) takie strategie językowe mogą również służyć do
podtrzymania pozytywnego kontaktu z klientem (make the receiver feel good),
a także stanowić narzędzie służące do osłabiania wrażenia presji i nacisku (don’t
impose), między innymi poprzez zagwarantowanie klientowi, że mimo sugestii
sprzedającego pozostawia mu się swobodę i wolność dokonania ostatecznego
wyboru zakupu (give options).
Ta część książki, poświęcona opisowi zasadniczych kategorii socjolektu młodzieżowego, miała charakter deskrypcyjny oraz kumulujący, a jej podstawowym
celem było wyróżnienie głównych strategii językowych, które można zaobserwować we współczesnych zachowaniach komunikacyjnych przedstawicieli młodego pokolenia. Zawarty tutaj opis stanowi wprowadzenie do aktualnej sytuacji
językowej w środowisku młodzieżowym. Jednakże w opinii autorki tego rodzaju
125
W konstrukcji o-ukagai itashimasu お伺い致します ‘uprzejmie skromnie proszę’ w rezultacie połączenia czasownika ukagau 伺う ‘skromnie pytać; skromnie odwiedzać’ z formą o~ itasu
お～いたす ‘skromnie coś robić’ zostały zawarte aż dwa wykładniki modestywności. Doprowadza
to do nadużycia grzeczności, a w konsekwencji może wywołać sprzeczne lub negatywne odczucia u odbiorcy komunikatu, dla którego przesadzona skromność może wzbudzić niepewność co do
szczerości intencji mówiącego.
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wprowadzenie o charakterze opisowym może zostać uznane za w pełni wiarygodne jedynie po zestawieniu przedstawionych tu informacji z danymi zaczerpniętymi bezpośrednio od przedstawicieli młodego pokolenia, którzy nie tylko są
twórcami i aktywnymi użytkownikami japońszczyzny młodzieżowej, ale również
na podstawie indywidualnych doświadczeń oraz własnych obserwacji dzielą się
wiedzą na temat poruszanych tutaj zagadnień z obszaru językoznawstwa i komunikacji językowej oraz mają świadomość ich funkcjonowania. Skonfrontowanie
reprezentowanych przez nich stanowisk – zaznaczmy: różnych, a czasem nawet
sprzecznych – z wiedzą specjalistyczną, którą dostarczają nam teksty naukowe
i zbiory leksykograficzne, uznaje się za niezbędne do uzyskania bardziej rzetelnego opisu socjolektu młodzieżowego.
Ponadto warto podkreślić, że analiza zjawisk językowych, zwłaszcza na płaszczyźnie komunikacyjnej, nie może się odbyć bez odniesienia do ich charakterystyki, a także do wyróżników kultury, w której występują, ponieważ to właśnie
tam możemy doszukać się głównych czynników i motywów determinujących
funkcjonowanie i upowszechnienie się zjawisk językowych. Takie przekonanie
odpowiada założeniom teorii relatywizmu językowego, której twórcy zakładali,
że każdy język jest tworem społecznym, kształtującym sposób postrzegania świata, a w niektórych aspektach nawet go determininującym (Whorf 1982: 16). Język
jest zatem nośnikiem informacji zarówno o człowieku, jak i o jego kulturze126.
Nawiązuje do tego również Edward T. Hall, twierdząc, że formy językowe mają
głęboki wpływ na to, co dzieje się w ludzkim świecie (1976: 31).
Opis struktur językowych poparty analizą informacji uzyskanych podczas badań terenowych nie jest wystarczającym materiałem dowodzącym tego, że socjolekt młodzieżowy, zgodnie z mocniejszą wersją teorii relatywizmu językowego,
determinuje postrzeganie rzeczywistości przez młodych Japończyków. Jednakże
mowa młodzieży stanowi bogaty i żywy nośnik informacji na temat aktualnej sytuacji młodego pokolenia w Japonii i odzwierciedla aktualne tendencje oraz nurty

126
Rozważania nad tym, czy i do jakiego stopnia wszystkie sfery życia i kultury są uwarunkowane
wpływem języka, nie jest przedmiotem niniejszej dyskusji. Warto jednak wyróżnić językowe dowody
wzajemnego oddziaływania języka i myśli. W języku japońskim jest nim system piśmienniczy
zapożyczony z języka chińskiego, który tworzą ideogramy sinojapońskie kanji 漢字. System kanji
reprezentują w rzeczywistości różne kategorie ideograficzne, w obrębie których wyróżniane są takie
odmiany jak: piktogramy proste, ideogramy piktograficzno-indykacyjne, ideogramy złożone oraz
piktofonogramy złożone. Stosowanie pisma opartego na semiotycznych mechanizmach ikonicznych
nie pozostaje bez wpływu na to, jak Japończycy postrzegają rzeczywistość oraz wyobrażają sobie
i kojarzą pewne pojęcia. Zapytani o swoje procesy myślowe odpowiadają, że kiedy przywołują
w myślach jakieś pojęcie, często zamiast obrazu pojawia się odpowiadający mu ideogram. Ponadto
brak znajomości jakiegoś znaku albo mylne skojarzenie z nieodpowiednim znakiem mogą skutkować
zakłóceniami komunikacyjnymi. Wynika to również z samej struktury języka japońskiego, którego
cechą jest występowanie dużej liczby homonimów oraz wyrazów i wyrażeń, których morfemy różnią
się jedynie długością lub brakiem długości dźwięku, na przykład okashi おかし ‘słodycze’ <-> okashii
おかしい ‘dziwny; zabawny’, kono tori この鳥 ‘ten ptak’ <-> kōnotori こうのとり‘bocian’ itp.

jej stylu życia, obszary zainteresowań, mody i subkultury, a także systemy wartości preferowane przez młodych Japończyków. W konsekwencji za istotne uznaje
się odniesienie zaproponowanego w tej części książki opisu do płaszczyzny socjologicznej, z uwzględnieniem takich czynników jak wiek, płeć, status, miejsce
pochodzenia, afiliacja, a także osobowość i zainteresowania respondentów badania.

CZĘŚĆ TRZECIA

IV. Analiza wyników badań socjolingwistycznych

Zawarta w niniejszej części książki analiza socjolingwistyczna dotyczy badań
terenowych, które zostały przeprowadzone czterokrotnie wśród przedstawicieli
młodego pokolenia Japończyków.
Pierwsze badania, zatytułowane Świadomość językowa i komunikacyjna młodzieży japońskiej (Nihon no wakamono no gengo ishiki to komyunikēshon ni tai
suru ishiki), zostały zrealizowane w 2013 roku i miały charakter wyłącznie ankietowy. W badaniu uczestniczyło 117 osób w wieku od 15. do 30. roku życia.
Drugie badania, pod tytułem Wpływ środowiska szkolnego i rodzinnego na
rozwój zdolności językowych u dziecka, a także świadomość języka rodzinnego
(Gakkō kankyō to katei kankyō ga kodomo no bogo ishiki to gengo nōryoku no
hattatsu ni ataeru eikyō), zostały przeprowadzone rok później, w 2014 roku. Składały się z kwestionariusza i wywiadów z uczennicami żeńskiego prywatnego zespołu gimnazjalno-licealnego w mieście Sendai w prefekturze Miyagi. O opinię
zapytano 149 licealistek w wieku od 16. do 19. roku życia. W wywiadach uczestniczyli również nauczyciele.
Kolejne badania, zatytułowane Socjolekt młodzieżowy oraz współczesny język
kampusowy (Wakamono kotoba to gendai kyanpasu kotoba), odbyły się w kwietniu 2014 roku. Badania miały postać wywiadów z japońskimi studentami przebywającymi na rocznym stypendium naukowym w Polsce. O opinię zapytano 10
osób w wieku od 19. do 25. roku życia.
Ostatnie badania, zatytułowane Socjolekt młodzieżowy we współczesnej japońszczyźnie oraz świadomość językowa młodych Japończyków (Gendai Nihongo ni okeru wakamono kotoba to wakai Nihonjin no kotoba ni tai suru ishiki),
przeprowadzono pod koniec 2015 roku wśród studentów wybranych uczelni
wyższych znajdujących się w stolicy Japonii, mieście Tokio, które reprezentuje wschodnio-centralny region Kantō, oraz w mieście Osaka, reprezentującym
południowo-zachodni region Kansai. Badania te zostały zrealizowane w trzech
formach: ankiet, wywiadów, a także warsztatów ze studentami, podczas których
poproszono ich o opinię na temat wybranych zagadnień językowych. Uczestniczyło w nich 401 osób różnej płci w wieku od 18. do 29. roku życia. Ze względu na najkrótszy dystans czasowy (w stosunku do powstania niniejszej książki),
a także bliskie powiązanie tematyczne, badania z 2015 roku autorka uznała za
najistotniejsze dla niniejszych rozważań i to do nich będzie się przede wszystkim
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odnosić. Pozostałe kwerendy badawcze odgrywają natomiast rolę pomocniczą,
uzupełniającą i kontrastującą.
W toku niniejszej analizy uwzględnione zostaną zasadnicze czynniki pozajęzykowe, których wpływ na zachowania komunikacyjne młodzieży uznaje się za
niezwykle istotny z perspektywy wzajemnych uwarunkowań języka i społeczeństwa. Wyróżnione zostaną zatem takie atrybuty determinujące socjolekt młodzieżowy jak: wiek, płeć, miejsce pochodzenia, afiliacja do instytucji oraz specjalizacja. Do tych zagadnień będzie się odnosić pierwsza część niniejszego opisu.
Następnie zostaną omówione powiązania aktualnych zachowań językowych
młodzieży z takimi przedmiotami refleksji językowej jak: grzeczność i przyzwoitość językowa, poprawność, odpowiedniość i norma języka, świadomie realizowana wieloznaczność, a także rozmaite przejawy świadomości i orientacji językowej.
W ostatniej części omawiane zagadnienia zostaną odniesione do płaszczyzny
antropologicznej. Pokrótce zostanie przedstawiona kultura dzisiejszej japońskiej
młodzieży, którą charakteryzują następujące typowe postawy komunikacyjne:
kolektywna, zaangażowania, powściągliwości, konformistyczna, ograniczonej
autentyczności i indywidualna. Opisane zostaną również wybrane przejawy aktywnego i pasywnego działania w kulturze, społeczeństwie, a także mniejszych
społecznościach.
Należy podkreślić, że badania socjolingwistyczne będące przedmiotem niniejszej analizy zostały przeprowadzone kilka lat przed publikacją tekstu, a ich
wyniki nie były później aktualizowane. Niemniej ich zasadniczym celem jest
ukazanie głównych mechanizmów i tendencji językowych charakteryzujących
japoński socjolekt młodzieżowy oraz rozmaitych sposobów manifestacji mody
i postaw młodego pokolenia; ze względu na to uznaje się je za zasadnicze i warte
uwzględnienia.

1. Socjolekt młodzieżowy a aspekty pozajęzykowe
Podczas indywidualnej nauki języka japońskiego lub uczestnictwa w kursie językowym dla obcokrajowców niejednokrotnie dostrzega się, że w najbardziej typowych sytuacjach, na przykład w trakcie poszukiwania definicji nieznanego japońskiego terminu, podręcznik lub opracowanie leksykograficzne mogą okazać się
zbyt ogólne i z tego powodu niesatysfakcjonujące. Jeśli słownik poza opisem desygnatu dodatkowo zawiera przykład użycia leksemu w zdaniu, problem zostaje
częściowo rozwiązany. Niestety niejednokrotnie nawet przykładowe zdanie nie
jest w zupełności wystarczające i w konsekwencji obcokrajowiec naraża się na
niepoprawne użycie danej jednostki w sytuacji komunikacyjnej.
Na podstawie indywidualnej, subiektywnej obserwacji środowiska obcokrajowców uczących się języka japońskiego, a także mając świadomość własnych
błędów popełnianych w procesie przyswajania języka japońskiego, można stwier-
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dzić, że w przypadku języka japońskiego w sytuacjach komunikacyjnych z rodzimymi użytkownikami języka dużych trudności dostarczają nam między innymi:
odróżnianie form mówionych (hanashikotoba) od form pisanych (kakikotoba),
prawidłowe dostosowanie form aprecjatywnych (sonkeigo) i modestywnych
(kenjōgo) do wieku i statusu rozmówcy oraz adekwatne użycie pewnych wyrażeń
wynikające z niuansowych różnic zastosowania leksemu lub nieumiejętności dostosowania formy językowej do odpowiedniej sytuacji.
Wśród tych ostatnich można wymienić: stosowanie form socjolektalnych
(np. przysłówków emfatycznych maji ‘naprawdę’, chō ‘bardzo’) w dialogach z przełożonymi, form uznawanych za przestarzałe lub nazbyt eleganckie
(np. postpozycja kashira ‘czyż’, żeńska partykuła końcowa wa) w kontaktach
z rówieśnikami, nadużywanie pewnych zaimków osobowych niezależnie od
płci (np. tendencja do monopolizowania zaimka pierwszej osoby watashi) kosztem innych zaimków, a także stosowanie wulgaryzmów i innych form ekspresji
(np. chikushō ‘cholera’, temē ‘przeklęty’), o których wspomina się w literaturze
popularnonaukowej, ale ich występowanie w codziennej komunikacji jest sporadyczne. Z opisem wspomnianych wyrazów można zetknąć się niekiedy w zbiorach leksykograficznych, zwłaszcza tematycznych (w przypadku wulgaryzmów
lub form młodzieżowych), ale ich definicje rzadko zawierają informacje na temat
warunków lub ewentualnych ograniczeń zastosowania danej jednostki.
W związku z powyższym japońscy socjolingwiści kładą nacisk na zasadniczą
rolę kontaktu z rodzimymi użytkownikami języka, których wiedza i intuicja językowa pozwalają skontrastować wiedzę wyniesioną z opisu leksykograficznego
lub podręcznikowego z aktualnym użyciem jednostki językowej. Nie dyskredytują oni roli opracowań naukowych i leksykograficznych, które stanowią niezwykle
cenne źródło informacji o warstwie semantycznej leksemu, a także jego mechanizmach słowotwórczych i kolokacyjnych. Podkreślają natomiast pragmatyczne
podejście w procesie przyswajania języka obcego – co prawda nie gwarantuje ono
stuprocentowej pewności co do poprawności użycia, ale minimalizuje prawdopodobieństwo błędu.
Wynika to przede wszystkim z faktu, że o ile zjawiska językowe istnieją bez
kontekstu i wpływu czynników pozajęzykowych, jako elementy systemu językowego, o tyle żadne nie może funkcjonować w codziennych sytuacjach komunikacyjnych w oderwaniu od podłoża pozajęzykowego. Mówiąc o podłożu pozajęzykowym, mamy na myśli wszystkie te czynniki zewnętrzne, które motywują
występowanie różnic użycia w obrębie tego samego języka i dzięki którym można wyróżnić odmiany językowe ze względu na wiek, płeć lub miejsce pochodzenia użytkowników. Przypomnijmy, że w socjolingwistyce czynniki pozajęzykowe
motywujące odmiany wewnątrzjęzykowe określane są atrybutami (zokusei) (Sanada et al. 1992: 17–28; Takamizawa et al. 2004: 171–173). Język jest przecież,
zgodnie z myślą Trudgilla, zjawiskiem zmiennym, a zmienność ta ma tyle wspólnego z językiem, ile ze społeczeństwem, w którym funkcjonuje (1974: 32).
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Zauważamy, że o ile czynności składające się na tak zwany input ‘wejście’,
czyli przyswojenie elementów języka obcego, które wykorzystujemy podczas czytania i słuchania, mogą zachodzić (z pewnymi ograniczeniami) bez odniesienia do
podłoża pozajęzykowego, o tyle czynności składające się na tak zwany output ‘wyjście’, czyli produkcję języka w postaci mówienia i pisania, bez orientacji oraz podstawowej znajomości czynników pozajęzykowych w nauczanym języku narażają
uczącego się na błędy pragmatyczne, a nawet na urażenie rozmówcy.
Jednym z nierzadko spotykanych błędów pragmatycznych jest nieintencjonalne niepoprawne stosowanie japońskiego zaimka pierwszej osoby ore 俺 ‘ja’ przez
nastoletnie dziewczyny, które naśladują mowę ulubionych bohaterów japońskich
komiksów. Brak rozeznania w zakresie użycia zaimka ore, który ze względu na
płeć klasyfikowany jest jako męski, ze względu na stopień grzeczności jako poufały, ze względu na sytuację jako nieformalny, a ze względu na przynależność
jako pozainstytucjonalny (japońscy mężczyźni od momentu zatrudnienia w firmie
lub instytucji zaczynają stosować zaimek boku 僕 również w sytuacjach mniej
sformalizowanych zamiast wcześniej stosowanego ore), może doprowadzić do
sytuacji komicznych, nieprzyjemnych, a nierzadko nawet do napięcia stosunków
między uczestnikami komunikacji127.
Język jako fenomen społeczny i kulturowy (Labov 1972; Trudgill 1974) motywuje badaczy do nieustannego odnoszenia zjawisk językowych i zmian w nim
zachodzących do podłoża kulturowego. Z tych samych powodów sama nazwa
wakamono kotoba ‘socjolekt młodzieżowy’ sugeruje, że niniejsze badania należy
zawęzić do pewnego środowiska – w tym przypadku do młodzieży w środowisku
japońszczyzny. Niemniej również w mowie tego środowiska można zauważyć
istotne różnice i rozbieżności, determinowane takimi atrybutami jak: wiek, płeć,
miejsce pochodzenia czy afiliacja do instytucji lub organizacji. Ze względu na tę
różnorodność niemożliwe jest ujęcie socjolektu młodzieżowego jako jednorodnego i ustabilizowanego, a wręcz przeciwnie – istotne jest podkreślenie wewnętrznego zróżnicowania w obrębie tej kategorii językowej, co mobilizuje badaczy
współczesnej japońszczyzny do nieustannej czujności.

1.1. Socjolekt młodzieżowy a wiek
Główną kategorią wyróżniającą socjolekt młodzieżowy na tle innych odmian środowiskowych jest niewątpliwie wiek użytkowników uznawanych za młodych.
W języku japońskim określenie wakai 若い ‘młody; młoda; młodzi; młode’, poPodobnie jest z japońskimi przekleństwami, które najczęściej pełnią funkcję środka stylistycznego służącego do wyrażania osobowości postaci książki lub komiksu i na tej podstawie są często klasyfikowane do kategorii yakuwarigo ‘języka postaci’ (więcej na ten temat zob. Kinsui 2003).
Natomiast w mowie potocznej ich zakres funkcjonowania może zostać ograniczony do zaledwie
kilku leksemów, które zazwyczaj są zastępowane innymi językowymi środkami ekspresji.
127
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dobnie jak w innych językach, jest kategorią względną, ponieważ trudno wyznaczyć stałe ramy wiekowe osób uznawanych za młode. Japończycy określają w ten
sposób osoby przed dwudziestym i do trzydziestego roku życia, przy czym w odniesieniu do osób nastoletnich używają również określeń: jūdai no shōnen 十代の少
年 ‘nastoletni chłopak’ oraz jūdai no shōjo 十代の少女 ‘nastoletnia dziewczyna’.
W japońszczyźnie mowa młodzieżowa jest kategorią wewnętrznie zróżnicowaną ze względu na wiek użytkowników, ale generalnie im młodsza jest osoba, tym
częściej stosuje ona formy młodzieżowe. Po dwudziestym roku życia, zwłaszcza
w okresie poprzedzającym zakończenie edukacji na uczelni wyższej, czyli przed
ukończeniem dwudziestu pięciu lat, mówi się o spadku lub częściowym, a czasem całkowitym wykluczeniu wyrażeń młodzieżowych, które uznaje się za nieadekwatne dla mowy dorosłych, aktywnych zawodowo Japończyków. Wraz z wiekiem
przestaje się również śledzić nowinki językowe, których źródłami dostępu są przede wszystkim internet lub czasopisma przeznaczone dla młodych ludzi.
W trakcie przeprowadzania badań, których analiza stanowi istotny komponent
niniejszego opisu, japońscy profesorowie zachęcali do zwracania się z prośbą
o opinię na temat stosowania socjolektu młodzieżowego do najmłodszych studentów, gdyż stosunkowo krótki czas od ukończenia przez nich liceum motywuje do dalszego „pielęgnowania” młodzieżowych zachowań komunikacyjnych.
Najmłodsi uczestnicy badania mieli 18 lat, zaś najstarsza uczestniczka – 29.
Poniższy graf ilustruje zróżnicowanie wiekowe wszystkich uczestników badania.
Zaprezentowane dane wskazują, że najliczniejszą grupę wśród respondentów stanowili uczestnicy pierwszych lat studiów w wieku od 18. do 21. roku
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Wykres 1. Wiek uczestników badania nad językiem i świadomością językową młodzieży
(Tokio i Osaka, 2015 rok)
Źródło: badania własne autorki.
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Wykres 2. Użycie socjolektu młodzieżowego w zależności od wieku (Tokio i Osaka, 2015 rok)
Źródło: badania własne autorki.

życia (92%). Pozostałe 8% stanowią studenci w wieku powyżej 22. roku w życia,
w tym jedna doktorantka w wieku 29 lat.
Znaczna przewaga liczbowa osób poniżej 22. roku życia wynika z czynników niezależnych od niniejszych badań, a mianowicie ze specyfiki programu nauczania w badanych placówkach, zgodnie z którą liczba osób przyjmowanych na
studia i uczących się w pierwszych latach studiów widocznie przewyższa liczbę
osób kontynuujących naukę, zwłaszcza liczbę osób aspirujących do zdobycia tytułu magistra podczas uczestnictwa w tak zwanym daigakuin 大学院, który jest
odpowiednikiem studiów uzupełniających w Polsce. W Japonii studia wyższe
trwają zazwyczaj cztery lata od 18. roku życia, a tylko nieznaczna część studentów kontynuuje naukę na kolejnych etapach edukacji, czyli na studiach magisterskich lub doktoranckich128.
Respondentów ankiety zapytano o to, czy w codziennych sytuacjach używają
wyrazów lub wyrażeń powszechnie uznawanych za należące do kategorii socjolektu młodzieżowego, a także o podanie przykładów najbardziej lubianych i najczęściej stosowanych form lub struktur młodzieżowych. Powyższy wykres ilustruje użycie mowy młodzieżowej w codziennych sytuacjach komunikacyjnych
w zależności od wieku respondentów.

128
Dodatkowym czynnikiem jest problem niżu demograficznego w Japonii (shōshika 少子化),
w rezultacie czego zmniejsza się liczba osób zapisujących się na studia, a osoby, które podejmują
studia, kończą je po pierwszym etapie i nie podejmują studiów uzupełniających.
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Zarówno w przypadku osób w wieku 18 i 19 lat, jak i osób w wieku 20 i 21 lat
użycie wyrazów i wyrażeń typowych dla socjolektu młodzieżowego przekracza
80%, przy czym osoby z tej drugiej grupy wiekowej aż w 85% zadeklarowały
stosowanie form młodzieżowych. Niewielki spadek zainteresowania (76%) obserwuje się w grupie osób mających 22 i 23 lata. Z grupy wiekowo najstarszej
(24 lub więcej lat) 57% osób przyznało się do stosowania rozmaitych form socjolektu młodzieżowego w codziennej komunikacji.
Niewątpliwie podczas analizy wyników nie można bagatelizować motywowanej wiekiem nierównomierności liczbowej osób biorących udział w badaniu.
Widoczna różnica liczbowa stanowi w tym przypadku pewnego rodzaju filtr, który ma umożliwić bardziej obiektywny wgląd w przedmiot niniejszych rozważań.
Niemniej warto zwrócić uwagę na fakt, że niezależnie od wieku oraz zróżnicowania liczbowego ponad 50% respondentów z każdej grupy przyznało się do stosowania socjolektu młodzieżowego. Na tej podstawie wnioskujemy, że również
wśród uczestników studiów wyższych, którzy zbliżają się do momentu zakończenia edukacji i rozpoczęcia kariery zawodowej, znajdują się osoby nadal stosujące
popularne zwroty młodzieżowe w komunikacji z rówieśnikami.
Podczas indywidualnych oraz grupowych wywiadów przeprowadzonych na
wspomnianych siedmiu uczelniach wyższych spośród ponad 300 uczestników
ani jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi negatywnej na pytanie o stosowanie
form socjolektu młodzieżowego w codziennej komunikacji. Kilku uczestników
studiów uzupełniających przyznało, że znajomość innowacji językowych i orientację na tej płaszczyźnie zawdzięczają głównie dostępowi do internetu i mediów,
które umożliwiają rozpowszechnianie się wprowadzanych przez młodzież innowacyjnych form ekspresji. Jednakże bez względu na wiek ankietowanych wskazali oni formy wyrażające niższy stopień pewności (np. mitai na, kamo, ichiō)
lub wyrażenia niejasne (np. bimyō) jako stosowane w codziennej komunikacji
z mniejszym lub większym stopniem intencjonalności.
Dodatkowo warsztaty przeprowadzone na jednej z tokijskich uczelni umożliwiły owocną dyskusję z młodymi Japończykami na temat aktualnych zachowań
i strategii komunikacyjnych. Zamieszczony poniżej fragment z komentarza do
ankiety i wywiadu autorstwa studentki trzeciego roku stanowi przykład nastawienia młodych ludzi do rozważanych tutaj zagadnień językowych.
Dziś mogłam zwrócić uwagę na język japoński, którego nie jesteśmy świadomi w codziennym życiu. W szczególności na formy socjolektu młodzieżowego, takie jak -ppoi lub no hō
ga, które stosujemy na co dzień. Kiedy usłyszałam, że ktoś prowadzi badania nad językiem
używanym przez nas, bardzo się ucieszyłam. Nabrałam ochoty na głębszą refleksję nad
własnym językiem. (…) Myślę, że socjolekt młodzieżowy to formy, których używamy, kiedy nie mamy pewności co do własnego języka, a także wyrażenia niejasne, które stosujemy
z troski o rozmówcę [studentka Uniwersytetu Nihon Joshi w Tokio, 20 lat].
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Badania przeprowadzone rok wcześniej w jednym z japońskich liceów żeńskich ukazały ogromne zainteresowanie mową młodzieżową wśród dziewcząt
w wieku od 16. do 18. roku życia. Spośród 150 licealistek zapytanych o częstość
użycia określonych kategorii socjolektu młodzieżowego w codziennej komunikacji niemalże w każdym przypadku ponad połowa respondentek udzieliła odpowiedzi, iż bardzo często lub codziennie je stosuje. Co ciekawe, ani jedna osoba
nie wskazała, że niezależnie od kategorii w ogóle nie używa żadnych form młodzieżowych w codziennej komunikacji.
Wyniki badań ilustruje poniższa tabela, w której uwzględniono dwie najczęściej
wskazywane odpowiedzi (I i II), a także najrzadziej udzieloną odpowiedź (III).
Tabela 3. Wykaz procentowy najczęściej i najrzadziej udzielanych odpowiedzi na pytanie o częstość użycia socjolektu młodzieżowego (Sendai, prefektura Miyagi, 2014 rok)
Kategorie socjolektu
młodzieżowego
a) skróty i skrótowce (np. yabē, uzē)
b) formy obniżające poziom
pewności sądu (np. mitai na,
kamo)
c) formy niejasne (np. yabai, bimyō)
d) zapożyczenia (np. nau, wazu)
i wyrażenia odangielskie
(np. wanchan)
e) hybrydy językowe (np. takopa)
f) przysłówki emfatyczne
(np. metcha)

I. „Codziennie
używam”
27,5%

II. „Bardzo często III. „Wcale
używam”
nie używam”
24%
7%

38%
44%

32%
29,5%

1%
1%

31,5%
21,5%

28%
25,5%

9%

31,5%

23%

7%

3%

Źródło: badania własne autorki.

Popularność form socjolektalnych wśród japońskich licealistów nie budzi
wątpliwości. W pewnym sensie odpowiada to często podkreślanemu przez rodzimych użytkowników japońszczyzny poglądowi, że najliczniejszą grupę, która
w codziennej komunikacji, zarówno bezpośredniej, jak i wirtualnej, sięga po jednostki zaliczane do slangu internetowego, uznawanego za jedno z głównych źródeł leksyki młodzieżowej, są osoby nastoletnie, zwłaszcza młodzież gimnazjalna
i licealna. Prawdopodobnie jest to motywowane faktem, że właśnie w wieku nastoletnim wzmaga się aktywność na internetowych serwisach społecznościowych
typu Twitter, Instagram, LINE lub Facebook, za pośrednictwem których młodzież
komunikuje się między sobą i dzięki którym ma nieograniczony dostęp do rozmaitych nowinek językowych.
Tendencja do bezrefleksyjnego sięgania po formy młodzieżowe w wyniku naśladowania rówieśników maleje wraz z wiekiem oraz dojrzałością, którym towarzyszy większy wymóg społeczny co do sposobów wyrażania się i zachowania.
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W rezultacie obserwuje się stopniowe odchodzenie od mowy młodzieżowej wraz
z wiekiem, gdyż dojrzałość wymaga oswojenia się z japońszczyzną standardową,
uznawaną za oficjalną i konieczną na szczeblu zawodowym. Oczywiście zdarza
się, że pewne zachowania typowe dla młodzieżowej japońszczyzny są również
obecne w mowie osób po 25. roku życia. Niemniej jest to zjawisko ściśle sytuacyjne i zazwyczaj dotyczące osób, których styl życia i profil zawodowy nie
wymagają rygorystycznego stosowania języka oficjalnego na co dzień.

1.2. Socjolekt młodzieżowy a płeć
W opisanych w niniejszej książce badaniach językowych uwzględniono czynnik,
który jest często omawiany w dyskusji nad specyfiką oraz odmianami języka japońskiego i który ze względu na podzielone opinie, zarówno wśród badaczy, jak
i zwykłych użytkowników języka, uznaje się za kontrowersyjny. Mowa o zróżnicowaniu języka japońskiego ze względu na płeć – często akcentuje się istnienie odmiany męskiej, tak zwanego maskulinolektu (otoko kotoba), oraz odmiany
żeńskiej, tak zwanego feminolektu (onna kotoba). Należy wyróżnić dwa aspekty
dyskusji: rozstrzygnięcie tego, czy we współczesnych sytuacjach komunikacyjnych istnieje wyraźny podział na odmianę żeńską i męską japońszczyzny, oraz –
przy założeniu, że ów podział jest aktualny – ustalenie, do jakiego stopnia strategie komunikacyjne stosowane przez kobiety odzwierciedlają ich status i miejsce
w społeczeństwie japońskim.
Chociaż pierwsze zapiski, w których nadmienia się o istnieniu typowych dla
kobiet i mężczyzn odmiennych form językowych, pojawiły się w japońskiej poezji w ósmym wieku, naukowcy specjalizujący się w badaniach nad językiem narodowym (kokugogaku 国語学) datują pochodzenie języka kobiecego nawet na
wiek czwarty. Według Miyako Inoue dowodów na istnienie mowy kobiecej, odmiennej od męskiej, dostarcza literatura przednowoczesna oraz zapiski odnoszące
się do języka Japonek żyjących w czasach feudalnych, począwszy od dam dworu
epoki Heian (794–1185), przez terminologię mniszek buddyjskich, po język gejsz
i prostytutek (2002: 393). Yoko Hasegawa zauważa, iż w okresie Heian różnice w mowie opierały się wyłącznie na rozbieżnościach fonetycznych, a dopiero
później, w epoce Muromachi (1392–1568), odnotowano, że kobiety częściej od
mężczyzn stosują wykładnik adresatywności -masu (2015: 361–364).
Rozważania nad istnieniem odmiany kobiecej w dobie japońskiej modernizacji należy zacząć od omówienia zjawiska jogakusei kotoba 女学生言葉 ‘mowy
studentek’, potocznie określanej te yo/da wa kotoba てよ・だわ言葉 ‘językiem
te yo/da wa’ od nazw dwóch połączeń postpozycyjnych te yo てよ oraz da wa
だわ. Socjolekt japońskich studentek to określone formy językowe stosowane
przez młode kobiety, które w epoce modernizacji Meiji (1868–1912) uzyskały
możliwość kształcenia się w szkołach średnich i rozwinęły swój elitarny język
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(Hasegawa 2010: 114; Hasegawa 2015: 361–364). Wśród najczęściej stosowanych przez młode Japonki tamtych czasów partykuł oraz struktur gramatycznych
należy wyróżnić takie konstrukcje, jak: te yo てよ, da wa だわ, koto yo ことよ,
wa わ, chatta ちゃった oraz no yo のよ.
Zachowania językowe dziewcząt pochodzących z zamożnych rodzin początkowo uznawano za wulgarną mowę ówczesnych kobiet, którym w duchu modernizacji umożliwiono zdobycie wykształcenia. W opinii pewnego grona badaczy
języka japońskiego, do którego zalicza się również Satoshi Kinsui, etymologię
struktur uznawanych za mowę uczennic przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku należy wywodzić od języka przedstawicielek niskich klas społecznych,
w tym gejsz. Dziewczętom często używającym struktur z partykułami emfatycznymi te yo/da wa zarzucano przede wszystkim niedbałość językową wynikającą
z szybkiego mówienia oraz nadmierną żywotność i dynamikę, które w opinii ludzi tamtych czasów nie uchodziły za właściwe dla mowy japońskich dam. Miyako Inoue uważa, że takim konstrukcjom językowym towarzyszył również wysoki
ton artykulacji, który według intelektualistów nadawał wypowiedzi płytki i nadmiernie przesłodzony charakter (2003: 156).
W późniejszych latach zjawisko te yo/da wa kotoba rozpowszechniło się
i ostatecznie, wbrew początkowym założeniom, zyskało status uprzejmego i eleganckiego języka kobiet. Tak jak w dzisiejszych czasach innowacje językowe
zdobywają rozgłos dzięki internetowi, ówcześnie do popularyzacji mowy kobiecej przyczyniała się głównie literatura, w której stosowano wykładniki języka
kobiecego, takie jak pominięcie spójki, rzeczownik + ne oraz rzeczownik + na
no w celu wyróżnienia stylu kobiecego bohaterek (np. w dziele Sanshirō 三四郎
Natsumego z 1909 r.).
Do dziś grono japońskich kobiet, zwłaszcza z pokolenia dzisiejszych matek
i babć, stosuje wspomniane formy na końcu wypowiedzi, co zasadniczo odróżnia
mowę kobiet w podeszłym wieku od języka ich mężów i synów. Sachiko Ide
wspomina o tym, jak dostrzegła zmianę we własnym dyskursie na temat problemu roli płci w języku od czasu powrotu do Japonii z Ameryki w latach osiemdziesiątych – zarzucono jej wtedy, że jej wcześniejsze artykuły zostały napisane
pod silnym wpływem amerykańskiego feminizmu (Ide 2004 [w:] Lakoff 2004:
180–181). Japońską badaczkę poproszono więc o przeprowadzenie w Japonii
gruntownych badań nad zróżnicowaniem użycia form honoryfikatywnych wśród
mężczyzn i kobiet. Badania wykazały, że język kobiet jest silniej nacechowany grzecznościowo, co odpowiada założeniu o charakterze ideologicznym, że
od kobiet, jako tych, które nie działają, a jedynie wypełniają normy społeczne,
oczekuje się uprzejmości, delikatności i elegancji. Niemniej Ide zwróciła uwagę
na to, że to nie natura płci decyduje o różnorodności językowej, a role społeczne, w jakie ludzie wchodzą na różnych etapach swojego życia. Ze względu na
to, że język uprzejmy jest domeną interakcji społecznych, a nie zawodowych,
język japońskich kobiet, które zgodnie z obyczajem wypełniają obowiązki go-
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spodyń domowych i są odpowiedzialne za życie socjalne i towarzyskie rodziny,
jest uprzejmiejszy od języka mężczyzn, którzy pracują poza domem (badaczka
zwraca uwagę na to, że w sytuacjach zawodowych i biznesowych wykorzystuje
się język biznesowy, który jest nacechowany hierarchicznie, ale zneutralizowany
płciowo) (Ide 2004 [w:] Lakoff 2004: 180–181). Ide zauważa również, że współcześnie kobiety często rezygnują z roli gospodyń i zaczynają pracować poza domem – to wpływa na operowanie urozmaiconym repertuarem narzędzi językowych w zależności od roli, jaką w danym momencie odgrywają (2004 [w:] Lakoff
2004: 180–181).
Badania nad językiem kobiet w Japonii sięgają początków dwudziestego wieku, a za przełomowy moment uznaje się opublikowanie przez Sueo Kikuzawę
artykułu Na temat właściwości języka kobiecego (Fujin no kotoba no tokuchō
ni tsuite) w 1929 roku. Ide podkreśla jednak, że pierwsze teksty na temat języka
kobiet nie przedstawiają tego zjawiska w opozycji do języka mężczyzn, ale jako
jedną z isō 位相, czyli tak zwanych sekcji, faz języka, w socjolingwistyce określanych również rejestrami. W kontekście japońskiej tradycji badania zjawisk językowych isō odnosi się do odmian językowych jako markerów identyfikujących
zawodową lub społeczną rolę mówiącego (Ide 2004 [w:] Lakoff 2004: 181).
If one disassembles language into various kinds of speech based on the group to which the
speaker belongs, the results will be isō languages (isō-go). These groups differ according
to age, generation, and social, regional and professional background, as well as class and
gender. In other words, people are viewed as speaking different languages according to the
groups to which they belong (Ide 2004 [w:] Lakoff 2004: 182).

Rozważania nad potencjalną rygorystycznością Japończyków wobec wyrażonej w języku odmienności płciowej należałoby rozpocząć od zastanowienia się nad
tym, w stosunku do jakich kategorii językowych i okołojęzykowych współczesne
społeczeństwo japońskie pozostaje konserwatywne i negatywnie nastawione.
Przede wszystkim swoistą zachowawczość obserwujemy na płaszczyźnie
zhierarchizowanych relacji międzyludzkich; hiererchia ta wyrażona jest w dychotomii kategorii „swój : obcy” oraz „młodszy : starszy”. Nie pozostaje to bez
wpływu na komunikację międzyludzką, zgodnie z założeniem, że stosunki i relacje społeczne znajdują swoje odzwierciedlenie w języku – a w przypadku języka
japońskiego – w wachlarzu form skromnych i grzecznych, których użycie musi
zostać dostosowane do wieku i statusu rozmówcy. W celu ułatwienia orientacji
w tej tematyce można zaproponować uproszczony schemat wyznaczników zachowań skromnych i grzecznych, na podstawie kategorii: swojskości, obcości,
wieku i kontekstu sytuacyjnego.
W sytuacjach oficjalnych wymagających zastosowania form honoryfikatywnych (1, 2, 4, 5) oraz w sytuacjach nieoficjalnych (3), gdzie takiego wymogu
nie ma:
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I. Mówimy skromnie o osobach należących do grupy „swoich”: samych sobie,
członkach naszej rodziny, współpracownikach oraz przełożonych i szefostwie firmy, w której pracujemy, itp.
II. Mówimy grzecznie o osobach należących do grupy „obcych”: osobach spoza
kręgu rodzinnego, klientach oraz partnerach biznesowych itp.
III. Mówimy poufale do osób należących do grupy „swoich”, ale młodszych
wiekiem: młodszych członków rodziny, młodszych kolegów ze szkoły,
młodszych współpracowników itp.
IV. Mówimy grzecznie do osób należących do grupy „swoich”, ale starszych
wiekiem: starszych członków rodziny, przełożonych i szefów w pracy itp.
V. Mówimy grzecznie do osób należących do grupy „obcych”: osób spoza kręgu rodzinnego, klientów, partnerów biznesowych itp.
Powyższy schemat dostosowania grzeczności językowej do typu relacji nie
obejmuje innych możliwych sytuacji, na przykład poufałych zwrotów kierowanych
do starszych członków rodziny, a zatem nierzadkiego zjawiska, zwłaszcza w rodzinach, w których pielęgnuje się bliskość i swobodę we wzajemnych relacjach,
a także innych niekonwencjonalnych strategii zastosowania honoryfikatywności
(np. w celu wyrażenia sarkazmu). Istotne jest natomiast to, że w powyższej klasyfikacji nie uwzględnia się opozycji motywowanej płcią uczestników komunikacji.
Niewątpliwie nie należy dyskredytować występowania określonych różnic
stylu komunikacyjnego, które mogą być determinowane odmiennością płci, a do
czego nawiązują badacze reprezentujący współczesne nurty interakcjonistyczne.
W społeczeństwie wyobrażenia na temat kobiet i mężczyzn są różne. Różne będą
więc przypisywane im role, a to z kolei ma odzwierciedlenie w języku: „Kobiety
różnią się od mężczyzn. Atoli, paradoksalnie nie dzieje się tak dlatego, że są kobietami. (…) Wszyscy zachowujemy się w sposób podyktowany płcią, ponieważ
nasze miejsce w otoczeniu społecznym podyktowane jest przez płeć” (Crawford
[w:] Rothenbuhler 2003: 97).
W języku japońskim niewątpliwie istnieją różnice w doborze zaimków osobowych, leksyki, partykuł kończących zdanie, a nawet w sposobie intonowania
tego samego wyrażenia w wykonaniu męskim i żeńskim, ale współcześnie wśród
przedstawicieli młodego pokolenia zauważa się zanikanie rozbieżności językowych determinowanych płcią. Przykładowo, w codziennej komunikacji japońskich matek i córek w grupie matek bez wątpienia odnajdziemy takie osoby, które
stosują połączenie spójki da z partykułą emfatyczną wa わ da wa だわ w celu
wyrażenia zachwytu lub podziwu, ale w grupie córek w przeważającej większości przypadków użycie formy postpozycyjnej da wa będzie uznane za nazbyt eleganckie i w konsekwencji przestarzałe. Zjawisko feminizowania wśród dziewcząt
będzie można zaobserwować jedynie w wyjątkowych okolicznościach, między innymi w wypowiedziach młodych ojōsan お嬢さん ‘panienek’, czyli córek zamożnych Japończyków, którzy pielęgnują tradycje japońskie i wychowują swoje dzieci
w sposób konserwatywny, w duchu dawnych obyczajów, również językowych.
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Współcześnie różnice w stylach komunikacyjnych nie mają charakteru osobnego dialektu płciowego, który narzuca kobiecie uniżenie swojej osoby w obecności mężczyzny. Również w opinii respondentów wywiadów zauważalne obecnie
rozbieżności w mowie męskiej i żeńskiej wynikają częściej z sytuacji, w której
znajduje się mówiący, a która wymaga wcielenia się w określoną rolę, a nie z atrybutu płciowego129.
Przykładowo, japońska pani domu może zwracać się do swoich gości, używając eleganckich form o większym stopniu grzeczności niezależnie od płci, ale
równocześnie będzie kierować poufałe, pozbawione grzeczności komunikaty do
swojego męża lub dorosłego syna, nawet w obecności gości. Innym przykładem
mogą być japońskie studentki z południowej części Japonii – w rozmowie z profesorami, z którymi łączą je dość swobodne relacje oparte na długiej znajomości,
zdarza im się sporadycznie ominąć formę nacechowaną honoryfikatywnie, a nawet
wprowadzić element socjolektu młodzieżowego lub dialektu. Mieszanie stylów
językowych jest częstym zjawiskiem zwłaszcza w komunikacji osób młodych.
Jeżeli takim zachowaniom towarzyszy obustronna świadomość, że nikt nie zostanie urażony, uznawane jest to za językowe wyrażenie zażyłości, wybaczalne –
nawet w przypadku, kiedy do pewnego stopnia naruszone zostały zasady obowiązującej etykiety językowej.
Istotne jest to, aby znając podstawowe zasady i wyznaczniki honoryfikatywności, starać się unikać formowania niesprawiedliwych uogólnień, że w języku
japońskim istnieje – akcentowany w kręgu feministycznym – podział na „męski
język władzy” oraz „kobiecy język podległości” (Bator 2011: 345). Rozpowszechnianiu pozbawionych rzetelnej weryfikacji, bo bazujących na subiektywnych odczuciach uproszczeń na temat języka, kultury i mieszkańców Japonii sprzeciwiają
się współcześni specjaliści w dziedzinie języka i kultury Japonii, między innymi
Arkadiusz Jabłoński (2015), który poddaje krytyce teksty oraz opinie popularyzujące stereotypy na temat Japonii i Japończyków i wyolbrzymiające typowe dla
nich zachowania językowe.
Trudgill zauważa, że różnice językowe podyktowane płcią mówiącego to wynik różnych postaw społecznych, a także presji społeczeństwa narzucającej wzorce męskości i kobiecości. Mężczyźni i kobiety mówią w taki sposób, jaki uważają
za odpowiedni w konkretnej sytuacji (Trudgill 1974: 101), ale nie oznacza to, że
operują odmiennymi dialektami płciowymi. Co więcej, potrafią dostosowywać
sposób mówienia (poziom grzeczności, intonację, natężenie głosu, słownictwo)
do sytuacji, w której się znajdują, zgodnie z założeniem, że inaczej powinno się
rozmawiać z szefostwem firmy lub przełożonymi na uczelni, a inaczej z bliskimi
znajomymi, sąsiadami z osiedla lub żoną i dziećmi w przestrzeni domowej, gdzie
129
W związku z tym językoznawcy często definiują japoński język kobiecy jako jedną z form konwencji literackich i na tej podstawie klasyfikują go do kategorii języka postaci (yakuwarigo), podważając jego aktualny status i rzeczywiste istnienie we współczesnej japońszczyźnie (Hasegawa 2015: 360).
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ma miejsce ograniczenie rygorystyczności. Nie jest to jednakże cecha wyróżniająca język japoński, a ogólna właściwość wielu języków, w których na większą lub mniejszą skalę można zaobserwować różnice, zarówno jakościowe, jak
i ilościowe, w mowie męskiej i żeńskiej. Jednakże istotne jest, aby omyłkowo
nie wynosić omawianej tu skali zróżnicowania do rangi osobnego dialektu językowego, gdyż zarówno idealizacja, jak i demonizacja języków i kultur obcych,
często uznawanych za egzotyczne, jest skutkiem, ale i czynnikiem formułującym
niesprawiedliwe nadinterpretacje, a w konsekwencji błędy myślenia.
Ishiguro zauważa, że aktualnie trudno wyznaczyć granicę pomiędzy mową
typowo męską i typowo żeńską:
Zdarza się, że japońszczyznę określa się językiem, w którym wyraźnie można wydzielić
mowę męską i mowę żeńską. Jednakże we współczesnym języku nie da się wyznaczyć
definitywnej granicy do takiego stopnia, żeby mówić, że jest to powszechne zjawisko. Wynika to z tego, że w praktyce raczej nie ma ludzi, którzy stosują nieuprzejme wyrażenia typu
ore wa kotchi da zo, ani osób, które używają eleganckiego watashi wa kotchi yo (2013: 77).

Podczas obserwacji współczesnych zachowań językowych autor zauważa, że
użycie spójki da だ, którą często przypisuje się rejestrowi męskiemu, obecnie nierzadko poawia się w wypowiedziach młodych kobiet. Kategoryczny podział na
danseigo 男性語 ‘maskulinolekt’ i joseigo 女性語 ‘feminolekt’ Ishiguro opisuje
jako właściwość języka współczesnych komiksów i animacji (yakuwarigo), którego celem jest ukazanie stereotypowych, tradycyjnie przypisywanych danej postaci cech lub właściwości, określanych przez Japończyków wspólnym terminem
rashisa らしさ ‘typowość; odpowiedniość; trafność’130 (2013: 77), które zostają
w sposób obrazowy wyrażone właśnie w tym języku.
W odniesieniu do powyższej refleksji nad istnieniem ewentualnych różnic
podyktowanych płcią mówiącego zapytano młodych Japończyków o ich stosunek do znaczenia płci w języku oraz poproszono o podanie przykładów, które
mogłyby dowodzić istnienia realnych różnic w mowie współczesnych dziewcząt
i chłopców.
I. Czy uważasz, że we współczesnym języku japońskim występuje podział na odmianę żeńską i męską języka?
Na powyższe pytanie odpowiedzi udzieliło 207 studentów, zarówno mężczyzn,
jak i kobiet, którzy kształcą się na siedmiu japońskich uczelniach. Wśród zapytanych
osób 90 studentów (43%) udzieliło odpowiedzi pozytywnej, to znaczy przyznało,

130
Na przykład: onnarashisa 女らしさ ‘kobiecość; coś typowo kobiecego’, otokorashisa 男
らしさ ‘męskość; coś typowo męskiego’, kodomorashisa 子供らしさ ‘dziecięcość; coś typowo
dziecięcego’.
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że dostrzega we współczesnym języku japońskim występowanie odmiennych form
męskich i żeńskich. Pozostałe 117 osób (57%) uznało, że takiego podziału nie ma.
Niewielka różnica procentowa między odpowiedziami pozytywnymi i negatywnymi dowodzi tego, że opinie młodych Japończyków są niemalże równo podzielone i nie ma jednego wspólnego stanowiska. Zakładamy więc, że różnice
w mowie współczesnych kobiet i mężczyzn nie są kwestią oczywistą, bo gdyby
tak było, przeważałyby odpowiedzi twierdzące. Jednakże nie można ignorować
występowania pewnych odmienności w zachowaniach językowych kobiet i mężczyzn, na które zwróciło uwagę 43% spośród ankietowanych.
II. Przy założeniu, że ów podział aktualnie istnieje, jakie są najczęstsze różnice
w odmianie męskiej i żeńskiej języka japońskiego?
Studenci, którzy odpowiedzieli twierdząco na wcześniejsze pytanie (90 osób,
43%), zostali poproszeni o rozwinięcie swojej odpowiedzi, a także o podanie
przykładów odmiennych form językowych podyktowanych płcią mówiącego.
Ponadto zwrócono uwagę na aktualną tendencję do przenikania jednostek uznawanych za charakterystyczne dla stylu jednej z płci do mowy drugiej płci, a więc
na przejawy feminizowania i maskulinizowania.
W tabeli ilustrującej najczęściej udzielone odpowiedzi wyróżniono cztery kategorie odmian językowych ze względu na płeć: 1) formy typowe dla stylu żeńskiego
(FŻ), 2) formy typowe dla stylu męskiego (FM), 3) formy żeńskie, które sporadycznie pojawiają się w mowie mężczyzn (FŻM), 4) formy męskie, które sporadycznie
pojawiają się w mowie kobiet (FMŻ).
Tabela 4. Występowanie i przenikanie form stylu męskiego i żeńskiego w komunikacji młodych Japończyków (Tokio i Osaka, 2015 rok)
Kategorie językowe
Partykuły końcowe

1. FŻ

3. FŻM

4. FMŻ
sa

da yo ne

da ze

kashira
deshō, desho

2. FM
sa
da yo
da ze
ja ne
kana
daro

Spójka + partykuła

da yo ne

Formy końcowe
Zaimki osobowe

watashi, atashi

ore, boku

watashi

Formy socjolektu
młodzieżowego

uzai, yabai
maji yabai

uzē, yabē

uzē, yabē

kuu
meshi ni iku
umai

umai

Inne wyrazy,
wyrażenia i kolokacje
Źródło: badania własne autorki.

kana
daro, darō
ore, boku
washi
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Według respondentów najczęściej dostrzega się różnice w przypadku partykuł
kończących zdanie, zarówno samodzielnych partykuł, jak i połączenia partykuły
z prostą formą spójki de aru である  da だ.
Partykułę kończącą zdanie sa さ (np. kore sa これさ ‘co do tego… no wiesz’,
ano sa あのさ ‘słuchaj; no wiesz…’), która pełni funkcję emfatyczną lub stanowi
formę potwierdzenia atencji rozmówcy, uznaje się za typową dla poufałych wypowiedzi męskich. Jednakże nierzadko występuje ona w wypowiedziach żeńskich
w miejsce partykuły potwierdzającej ne ね (np. kore ne これね, ano ne あのね).
Połączenie spójki da だ z partykułą emfatyczną yo oraz partykułą fatyczną
ne ね (da yo ne だよね ‘czyż nie?’) uznawane jest za właściwe wypowiedziom
żeńskim, natomiast połączenie spójki da だ z samą partykułą wzmacniającą yo よ
(da yo だよ) za formę męską. Połączenie spójki da だ z partykułą emfatyczną ze
ぜ (da ze だぜ) tradycyjnie przypisuje się wypowiedziom męskim ze względu na
mocny, poufały, skrajnie nieelegancki charakter. Jednakże kilka studentek przyznało się do świadomego stosowania połączenia spójki da z partykułą ze w żartobliwych komunikatach kierowanych do bliskich znajomych.
Studenci przyznali również, że ostatnimi czasy często obserwowaną tendencją
jest używanie konstrukcji da yo ne przez młodych mężczyzn z regionu Kantō.
Jedna z respondentek, która pochodzi z leżącej na południowym zachodzie wyspy
Kiusiu, gdzie silniej akcentuje się różnice w mowie męskiej i żeńskiej, wspomniała, że pierwsze zetknięcie z językiem mężczyzn zamieszkujących region Kantō,
tuż po przyjeździe na studia do Tokio, wywołało w niej mieszane uczucia131.
Z drugiej strony obecnie zauważa się, że młode japońskie kobiety stosują
formy językowe, które zgodnie z tradycją językową uznawane są za typowe dla
wypowiedzi męskich. Podczas kłótni lub w sytuacji napiętej, w której dochodzi
do wyrażenia negatywnych emocji, mężczyźni często używają połączenia spójki
z partykułą wzmacniającą, czego ilustracją jest wyrażenie wykrzyknikowe nan
da yo なんだよ ‘co do diabła?’, w którym nan なん stanowi skróconą formę
zaimka pytajnego nani 何 ‘co’. Japońskie kobiety w podobnych sytuacjach z reguły pomijają użycie spójki da i dla wyrażenia irytacji stosują połączenie zaimka
pytajnego wyłącznie z partykułą wykrzyknikową yo (nani yo 何よ).
Jednakże młodzi respondenci obu płci nie uznają stosowania spójki da przez
kobiety za jednoznacznie niepoprawne, gdyż świadomi są oni, że jest to strategia
demonstrowania silnej osobowości mówiącej. Pominięcie spójki da w wyrażeniu
nan da yo przez młodego mężczyznę może jednak wzbudzić większe kontrowersje, ponieważ w opinii młodych ludzi takie zachowanie językowe nie odpowiada
stereotypowi mężczyzny. Wydaje się więc, że w sytuacji oceniania zachowań ko131
W swoim komentarzu studentka odniosła się do zjawiska feminizowania przez mężczyzn
z Tokio. W jej przekonaniu młodzi mężczyźni zamieszkujący rejony centralne wypowiadają się często w sposób przypominający mowę mężczyzn homoseksualnych z uwagi na sporadyczne wprowadzanie partykuły fatycznej ne na końcu wypowiedzi oraz łagodniejszy, mniej ekspresyjny ton głosu.
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munikacyjnych młodzieży większa krytyka spotyka młodych mężczyzn, którzy
sięgają po formy uznawane za typowe dla stylu kobiecego, a nie odwrotnie.
Równie dyskusyjny wydał się temat kończenia wypowiedzi przy użyciu formy kashira かしら ‘zastanawiać się; rozważać’, która uznawana jest za kobiecą
i elegancką, ale w opinii pewnego grona młodzieży również za nieco przestarzałą.
Większość zapytanych kobiet przyznała, że chociaż nie używają formy kashira
w codziennej komunikacji, zdarza im się usłyszeć tę partykułę z ust swoich matek, ciotek lub babć. Dla współczesnych młodych kobiet bardziej atrakcyjne są
wykładniki przypuszczenia kanā かなあ (kana かな) ‘zastanawiać się; rozważać’ oraz darō だろう (u kobiet rzadziej daro だろ) ‘prawdopodobnie; możliwe’.
Formę darō, a zwłaszcza jej wariant bez przedłużenia w wygłosie (daro), uznaje
się za typową dla stylu męskiego, aczkolwiek sporadycznie można usłyszeć ją
również w mowie młodych kobiet.
W kwestii zaimków pierwszoosobowych podział był bardzo wyraźny: japońskie studentki przyznały się do częstego używania formy atashi あたし, która
stanowi potoczny wariant neutralnego zaimka watashi (私, ewentualnie わたし).
Studenci natomiast zgodnie przyznali, że w zależności od sytuacji stosują męskie
zaimki: boku 僕 (w sytuacjach bardziej oficjalnych, np. podczas seminariów) oraz
ore 俺 (w codziennych kontaktach, zwłaszcza w kontaktach z osobami, z którymi
ma się bardziej zażyłe relacje, a także podczas uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych). Zauważono jednak, że japońskie nastolatki płci żeńskiej, zwłaszcza
uczennice gimnazjów i liceów, częstokroć świadomie sięgają po zaimki męskie,
między innymi ore, w celu podkreślenia swojej indywidualności, silnego charakteru lub dla wprowadzenia żartobliwej atmosfery. Od momentu rozpoczęcia studiów tendencja do używania męskich zaimków osobowych przez kobiety spada.
Jednakże kilka respondentek przyznało się do intencjonalnego stosowania męskiego zaimka charakterystycznego dla osób w podeszłym wieku (washi わし)
w celach zabawowych, wyłącznie w komunikacji z najbliższymi znajomymi.
W przypadku innych wyrazów, wyrażeń i kolokacji, które można przypisać do
kategorii form żeńskich lub męskich, najczęściej wymieniano czasownik kuu 食う
‘jeść’ oraz kolokację meshi ni iku 飯に行く ‘iść na posiłek’, które ze względu na
poufały charakter uznaje się za formy męskie. Żadna studentka nie przyznała się
do używania takich form, ponieważ w ich opinii są one skrajnie nieeleganckie i pozbawione subtelności. Możemy natomiast dostrzec częste stosowanie przez młode
Japonki w różnym wieku przymiotnika umai うまい ‘dobry’, typowego dla mowy
męskiej, zamiast jego neutralnego odpowiednika oishii 美味しい ‘pyszny’.
W kwestii form charakterystycznych dla stylu młodzieżowego podkreślono,
że młodzi mężczyźni częściej sięgają po formy skrótowe przymiotników niż formy pełne: uzē うぜぇ  uzai うざい ‘kłopotliwy’, yabē やべぇ  yabai や
ばい ‘odjazdowy’. Japońskie studentki stwierdziły, że w codziennej komunikacji stosują przymiotniki młodzieżowe zarówno w postaci pełnej, jak i skróconej.
Form skrótowych najczęściej używały przed rozpoczęciem kształcenia na uczelni
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wyższej, przede wszystkim w czasach szkoły gimnazjalnej, kiedy odchodzenie od
elegancji językowej w kierunku rozmaitych wariantów o zwiększonym ładunku
ekspresji stanowi naturalny komponent codziennych interakcji z rówieśnikami,
w których poważne zachowania oraz elokwencja nie są uznawane za odpowiednie.
Większość osób, które udzieliły negatywnej odpowiedzi na pytanie o występowanie różnic w mowie męskiej i żeńskiej, podkreśliła, że to nie płeć wpływa
na sposób mówienia współczesnych Japończyków, a czynniki indywidualne, to
jest osobowość mówiącego, jego wychowanie oraz nastawienie do otoczenia –
wszystko to zostaje wyrażone poprzez dobór form językowych. Przykładowo, od
przedstawicielek płci żeńskiej, które urodziły się w domach pielęgnujących dawne
tradycje, wymaga się stosowania form typowych dla stylu grzecznego w każdych
okolicznościach, zarówno w środowisku szkolnym, jak i domowym. Inny jest natomiast dobór form językowych młodych kobiet wychowanych w gospodarstwach
domowych, gdzie panują swobodniejsze obyczaje i w stosunku do rodziców nie
wymaga się kategorycznego używania form honoryfikatywnych. Nie dotyczy to
jedynie kobiet, ale również mężczyzn, których styl mowy może być zróżnicowany
ze względu na indywidualny charakter oraz środowisko, w którym dorastali.
Jedna z ciekawszych opinii wyrażonych podczas tego wywiadu pokrywa się
z wynikami, które zostały zilustrowane w Tabeli 4, a mianowicie, że młode Japonki częściej przejawiają tendencję do intencjonalnego maskulinizowania niż
Japończycy do feminizowania.
Nie można powiedzieć, że współczesne Japonki używają wyłącznie języka żeńskiego, a Japończycy męskiego. Ale wydaje mi się, że jeżeli mężczyźni sięgają po formy klasyfikowane jako żeńskie, to nie jest to dobrze odbierane, a kiedy kobiety sięgają po formy męskie,
to brzmi to fajnie [studentka trzeciego roku z Uniwersytetu Baika Joshi w Osace, lat 21].

Wyrażone w opinii jednej ze studentek z Osaki nastawienie do przenikania
jednostek z jednej odmiany językowej do drugiej odmiany może wynikać ze
świadomości roli i znaczenia etykietek narzucanych przez społeczeństwo poszczególnym grupom ludzi; etykietki te określa się wspomnianym już wcześniej
japońskim słowem rashisa. W konsekwencji pojawienie się w wypowiedziach
kobiet form i struktur językowych typowo męskich uznaje się za modne i odzwierciedlające silny, zindywidualizowany charakter osoby mówiącej, a formy
żeńskie, między innymi zaimki lub partykuły, przenikające do wypowiedzi mężczyzn wzbudzają mniej pozytywne skojarzenia, gdyż utożsamia się je z uległością i słabością charakteru.
W badaniach uwzględniono również często dyskutowany aspekt ekspresji
komunikacyjnej, a mianowicie stosowanie przez Japończyków wulgaryzmów
oraz wyrażeń o charakterze ordynarnym i nieprzyzwoitym. W poniższej tabeli
zaprezentowano wyniki ilustrujące użycie form wulgarnych w zależności od
sytuacji oraz płci.
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Tabela 5. Użycie wulgaryzmów w zależności od sytuacji i płci (Tokio i Osaka, 2015 rok)
Sytuacja, w której został Liczba japońskich Liczba studentów Liczba studentów
płci żeńskiej
płci męskiej
użyty wulgaryzm
studentów
niezależnie od płci (301 osób = 100%) (100 osób = 100%)
(401 osób = 100%)
1. Uderzenie się w jakąś
47 (47%)
93 (31%)
140 (35%)
część ciała
39 (39%)
85 (28%)
124 (31%)
2. Upadek z roweru
3. Otrzymanie
reprymendy
31 (31%)
49 (16%)
80 (20%)
od przełożonego
50 (50%)
109 (36%)
159 (40%)
4. Niezdanie egzaminu
5. Zostanie porzuconym
18 (18%)
15 (5%)
33 (8%)
przez ukochaną osobę
6. Spóźnienie się
63 (63%)
213 (71%)
276 (69%)
na pociąg lub autobus
12 (12%)
25 (8%)
37 (9%)
7. Inne sytuacje
10 (10%)
52 (17%)
62 (15.5%)
8. Nigdy nie przeklinam
Źródło: badania własne autorki.

Uczestnikom badania przedstawiono sześć konkretnych sytuacji i poproszono
o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w danej sytuacji zareagowaliby, używając wulgaryzmu (nonoshiri kotoba 罵り言葉). Japońscy studenci i studentki
mieli możliwość dopisania innych możliwych sytuacji, w których użyliby wulgaryzmu, lub zaznaczenia odpowiedzi „nigdy nie przeklinam” odpowiednio do
swoich nawyków oraz kultury językowej.
Bez względu na płeć najczęściej wskazywaną sytuacją było spóźnienie się na
pociąg lub autobus – aż 71% zapytanych kobiet oraz 63% zapytanych mężczyzn
udzieliło odpowiedzi twierdzącej. Inne stosunkowo często wskazywane sytuacje
to: niezdanie egzaminu (36% zapytanych kobiet i 50% zapytanych mężczyzn),
uderzenie się w jakąś część ciała (31% zapytanych kobiet oraz 47% zapytanych
mężczyzn) oraz upadek z roweru (28% zapytanych kobiet i 39% zapytanych mężczyzn).
Powyższe dane sugerują, że wskazanie zasadniczych różnic w stosunku do
używania wyrazów o charakterze ordynarnym lub nieprzyzwoitym przez kobiety
i mężczyzn nie jest kwestią oczywistą. Z powyższej analizy jednoznacznie wynika, że większość przedstawicieli obu grup nie wzbrania się przez zastosowaniem
form uznawanych za ordynarne i nieprzyzwoite. Zauważmy, że jedynie 17% zapytanych kobiet oraz 10% zapytanych mężczyzn udzieliło odpowiedzi „nigdy nie
przeklinam”, a zatem przeważająca część młodych Japończyków niezależnie od
płci przyznaje, że w sytuacjach nerwowych, stresowych lub takich, w których
towarzyszy im większe napięcie emocjonalne, reakcja za pomocą przekleństwa
nie jest niczym nienaturalnym.
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Ciekawie prezentują się indywidualne odpowiedzi respondentów na pytanie
o inne możliwe sytuacje, w których odruchowo używa się nieprzyzwoitych, pejoratywnie nacechowanych wyrażeń. Poniższa tabela prezentuje najczęstsze odpowiedzi studentów z Tokio i Osaki.
Tabela 6. Przykładowe sytuacje, w których można zareagować przy użyciu przekleństwa, zaproponowane przez studentów i studentki (Tokio i Osaka, 2015 rok)
Sytuacje wywołujące użycie wulgaryzmu
zasugerowane przez mężczyzn
Kłótnia
Popełnienie gafy lub zaliczenie wpadki
Zawstydzenie lub zażenowanie
Przegrana w zawodach, konkursie lub grze
Przegrana drużyny, której się kibicuje
Rozlanie napoju i ubrudzenie sobie ubrania
Trafienie na korek, gdy jest się w pośpiechu
Rozmowa o kimś, kogo się nie lubi
Interakcja ze źle wychowaną osobą

Sytuacje wywołujące użycie wulgaryzmu
zasugerowane przez kobiety
Kłótnia, np. z rodziną
Popełnienie gafy lub zaliczenie wpadki,
np. podczas gotowania lub gry sportowej
Odczuwanie złości lub rozczarowania
w stosunku do siebie
Zirytowanie własnym lub czyimś
zachowaniem
Nudne zajęcia lub wykłady
Zaspanie lub zapomnienie o czymś ważnym
Zły lub depresyjny nastrój
W żartach i dowcipach z bliskimi znajomymi

Źródło: badania własne autorki.

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety wskazali kłótnie oraz popełnienie gafy lub
zaliczenie wpadki jako częste sytuacje, w których się przeklina. Pozostałe z zasugerowanych odpowiedzi różnią się w zależności od płci. Mężczyźni częściej
wymieniali przegraną w rywalizacji (między innymi podczas zawodów lub gier
sportowych) i poczucie zażenowania lub zawstydzenia, natomiast kobiety akcentowały sytuacje, w których odczuwają gniew, żal lub rozczarowanie w stosunku
do własnej osoby, a także zły lub depresyjny nastrój.
Po powierzchownej analizie wyników można zbyt szybko uogólnić, że
w przypadku mężczyzn czynniki motywujące użycie wulgaryzmu mają często
charakter zewnętrzny – to poczucie rozczarowania w stosunku do otoczenia, natomiast w przypadku kobiet mają zwykle charakter wewnętrzny – to negatywne
odczucia w stosunku do własnej osoby. Niemniej istotne jest, aby na powyższą
analizę nałożyć ponownie filtr w postaci czynnika indywidualnego, który jest
wyrażony w naturze i charakterze każdego z respondentów. Dzięki temu można
uzyskać bardziej obiektywny obraz różnic w stosowaniu wyrazów wulgarnych
w japońskim środowisku młodzieżowym, które – jak sugeruje powyższa analiza –
trudno uznać za dostatecznie wyraźne.
Przedstawione tutaj dane zaprzeczają stereotypowi na temat mieszkańców archipelagu japońskiego – jakoby nigdy oni nie przeklinali, a w ich repertuarze
językowym brakowało wyrazów nieprzyzwoitych. W języku japońskim istnieją
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wulgaryzmy, ale ich użycie jest ograniczone do określonych okoliczności. Ponadto Japończycy przyznają, że choć zdarza im się przekląć, starają się nie robić tego
w obecności osób, które ich zirytowały lub wprawiły w zakłopotanie. Do ewentualnego obrażenia osoby odpowiedzialnej za zły nastrój Japończyka dochodzi
za jej plecami, najczęściej w obecności bliskich mówiącego lub zaufanego przyjaciela. Przeklinanie nie jest tu zatem odruchowe, a stanowi do pewnego stopnia
świadomy akt rozładowania napięcia i negatywnych emocji. Co więcej, warto
nadmienić, że inną typową i relatywnie częściej obserwowaną strategią rozładowania emocji przez Japańczyków jest narzekanie (guchi 愚痴) na osoby lub
rzeczy, które wprawiły ich w zły nastrój.
Według respondentów ankiety w sytuacjach, w których przeciętny Europejczyk najprawdopodobniej odruchowo zareagowałby mocnym przekleństwem, Japończycy, niezależnie od płci, częściej używają wyrazów o wzmożonej ekspresji,
aczkolwiek nieuznawanych za ordynarne lub nieprzyzwoite. Jednym z przykładów jest częste użycie przymiotnika w postaci skróconej ita いた lub itē いてぇ
od przymiotnika predykatywnego itai 痛い ‘bolący’ po upadku, zranieniu się lub
otrzymaniu ciosu. Podobnie w sytuacji spóźnienia się na autobus lub pociąg –
zamiast przekleństwa częściej stosuje się formę młodzieżową daru だる, która
jest skróconą formą przymiotnika darui だるい ‘kłopotliwy; natrętny’, w celu
opisania trudnej i kłopotliwej sytuacji, w jakiej znalazła się spiesząca się osoba.
Inną formą nieuznawaną za ordynarną, a stosowaną w celu wyrażenia poczucia beznadziei i rozczarowania (między innymi w sytuacji „oblania” egzaminu)
jest owata オワタ ‘to koniec; już po mnie’, regionalizm pochodzący z dialektu
Kansai, bardzo popularny w środowisku młodzieżowym. Owata jest odpowiednikiem standardowej formy prostej w czasie przeszłym czasownika owaru 終わ
る ‘kończyć’  owatta 終わった i najczęściej zapisuje się go za pomocą znaków
katakany, której jedną z funkcji jest nadanie komunikatowi bardziej ekspresyjnego charakteru (オワタ). Bardzo często używa się również formy saiaku 最
悪 ‘najgorzej; najgorszy’, w odniesieniu zarówno do nieprzyjemnej, kłopotliwej
sytuacji, jak i do osoby, która w jakiś sposób rozczarowała mówiącego lub zraniła
jego uczucia. Respondenci ankiety wskazali również przymiotnik egui エグい,
który funkcjonuje już od czasów epoki Heian – pierwotnie nazywający drażniący, zasadowy smak, a współcześnie określający kłopotliwą, trudną do przejścia
sytuację, w wyrażeniach typu tesuto wa egui テストはえぐい ‘test jest trudny’.
Ostatnimi czasy w ekspresyjnych komunikatach młodzieży w celu rozładowania negatywnych emocji w obliczu trudnej lub kłopotliwej sytuacji stosuje się
hybrydę maji fakku マジファック ‘naprawdę przerąbane’, która powstała w wyniku połączenia przysłówka maji マジ ‘rzeczywiście; poważnie; na serio’ z zapożyczeniem fakku ファックod angielskiego fuck. Popularność tego rodzaju połączeń wynika z eufemistycznego charakteru zapożyczeń, które redukują stopień
wulgarności całego wyrażenia – pomimo że się przeklęło, stopień negatywnych
odczuć w stosunku do samego siebie jest niższy niż w przypadku stosowania
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japońskich wulgaryzmów, które w odczuciu Japończyków brzmią ordynarnie
i nieelegancko oraz świadczą o niskiej kulturze osobistej.
Na podstawie odpowiedzi ankietowanych można wysnuć ogólny wniosek, że
zarówno w przypadku form powszechnie uznawanych za wulgarne (kuso, shine), jak i eufemizmów służących rozładowaniu negatywnych emocji (egui, yabai,
uzai) czynnikiem determinującym ich użycie nie jest płeć, a indywidualna osobowość jednostki, jej emocjonalność i poziom tolerancji sytuacji stresowych.
Na koniec rozważań o wyrażonej językowo ekspresywności i emocjonalności
młodzieży warto wspomnieć o podgrupie środowiskowej młodych kobiet, której
przypisywana jest skrajna indywidualizacja stylu komunikacyjnego podyktowana przede wszystkim próbami wyłamania się ze stereotypu Japonki. Opozycję
dla potencjalnego eleganckiego stylu kobiet stanowi mowa subkultury gyaru
ギャル. Elementy mowy japońskich gals powstają w procesie zabawy językiem,
zarówno w ustnej, jak i pisemnej formie. Ich zachowania językowe często przekraczają granice poprawności i grzeczności, przyjmując formę skrajnej odmiany środowiskowej, która wypracowała nawet odrębne pismo zwane gyaru moji
ギャル文字 ‘pismo gals’. Do specyfiki kultury oraz języka wspomnianej subkultury, zwłaszcza w piśmie, nawiążemy w ostatniej części książki.

1.3. Socjolekt młodzieżowy a miejsce pochodzenia
Uczestnicy badań pochodzili z różnych rejonów Japonii, ale przede wszystkim
z regionu południowo-zachodniego – Kansai – oraz centralno-wschodniego –
Kantō i wyspy Honsiu.
Jednym z pośrednich celów badania było sprawdzenie, do jakiego stopnia oraz
na jakich płaszczyznach czynnik, jakim jest miejsce pochodzenia, determinuje
charakter wypowiadania się oraz styl komunikacyjny jednostki. Założenie, iż
miejsce urodzenia i wychowania nie pozostaje bez wpływu na zachowania językowe, nie wzbudza najmniejszych wątpliwości – stanowi jeden z fundamentów
badań socjolingwistycznych.
Trudgill twierdzi, że istnieje związek między dialektami geograficznymi, rozumianymi jako regionalne warianty języka standardowego, a dialektami społecznymi, rozumianymi jako odmiany języka umotywowane istnieniem mniejszych społeczności w obrębie jednego społeczeństwa (1974: 157). U podstaw
tego stwierdzenia leży między innymi ogólne założenie, że im bardziej dana społeczność jest homogeniczna, tym zdaje się mniej podatna na zmiany, zarówno
w codziennym życiu, jak i na płaszczyźnie myślenia oraz języka132.
132
Trafnym przykładem jest społeczność wiejska, w której zarówno tempo życia, jak i proces
zmian i unowocześniania stylu życia następują wolniej w stosunku do bardziej otwartych i chłonnych
przestrzeni, za jakie uznaje się miasta. Im większe miasto, tym większa różnorodność językowa,
chciałoby się rzec w tym kontekście – nie inaczej jest w Japonii.
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Homogeniczność jest również właściwością przestrzeni, gdzie utrwaliły
się dialekty, inaczej zwane odmianami regionalnymi, których charakter oraz
stopień odmienności od języka standardowego są motywowane czynnikami terytorialnymi i historycznymi. Dialekt lokalny to nie tylko język, ale również,
a może i przede wszystkim, forma wyrażenia przynależności i tożsamości jednostki, urodzonej i wychowanej w konkretnym miejscu. Ze względu na to związek człowieka wywodzącego się z małej miejscowości z panującą tam odmianą
regionalną wydaje się trwalszy i bardziej emocjonalny niż jego relacja z wyuczoną odmianą standardową.
W języku japońskim odmiana standardowa pojawiła się dopiero w dziewiętnastym wieku w czasach restauracji Meiji z potrzeby umocnienia państwa za pomocą jednego, wspólnego języka (Takamizawa et al. 2004: 233). Od tego czasu
zaczęto przedstawiać dialekty w negatywnym świetle, uznawano je za coś wstydliwego, za język jednostek niewykształconych. Niemniej odmienność językowa
ze względu na terytorium przetrwała do dziś, a najbardziej utrwaliła się na południu i południowym zachodzie, gdzie używanie dialektu uznawane jest z jednej
strony za najbliższe mowie potocznej i najbardziej naturalne, a z drugiej – wyraża
nostalgię i poszanowanie wobec japońskich obyczajów lokalnych.
W językoznawstwie japońskim badania nad odmianami regionalnymi trwają już od przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Prześledziwszy dokonania japońskich językoznawców, takich jak Fumio Inoue, Shinji Sanada czy
Hiroshi Tahara, na tym polu, za przełomowy moment w badaniach można uznać
lata siedemdziesiąte, kiedy pod wpływem myśli zachodniej nastąpiło przejście
od podejścia deskryptywnego i geograficznego w kierunku badań socjolingwistycznych, a w późniejszych latach również komunikacyjnych i psychologicznych (Abe 2006: 21).
Do jakiego stopnia badania dialektalne mają związek z opisywanymi w niniejszej książce aspektami komunikacji młodzieży? Czy, podobnie jak w języku japońskim, również w przypadku jego odmiany młodzieżowej można mówić
o zróżnicowaniu pod względem regionalnym?
Takashi Satō w rozważaniach nad przykładami użycia nowego dialektu w prefekturze Gunma zauważa wśród młodzieży tendencję do częstego wprowadzania
form dialektalnych do slangu. Dlatego też mowę młodzieży określa wakamono
no hōgen 若者の方言 ‘dialektem młodzieży’. Badacz zauważa, że w niektórych
aspektach odmiana młodzieżowa języka wykazuje cechy wspólne z odmianami
regionalnymi (Satō 2008: 222). Podobieństwa te nie mają wyłącznie charakteru formalnego, wynikającego z faktu, iż w obu kategoriach językowych mamy
do czynienia z odmiennością lub jakimiś odchyleniami od przyjętej normy językowej. Regionalizmy oraz formy młodzieżowe wzajemnie na siebie wpływają – z jednej strony socjolekt młodzieżowy jest wewnętrznie zróżnicowany pod
względem geograficznym, a z drugiej w obrębie dialektów dostrzega się zachodzenie pewnych zmian pod wpływem aktywności językowej młodzieży. Dowodzi
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tego właśnie zjawisko „nowych dialektów”, które klasyfikujemy jako subkategorię odmian regionalnych.
Satō opisuje również dialekty szkolne (gakkō hōgen 学校方言). Koncentrując
się na związku dialektu ze środowiskiem szkolnym, stwierdza, że użycie dialektu
szkolnego jest zróżnicowane zarówno pod względem terytorialnym (uczniowie
w zależności od prefektury mówią innym dialektem szkolnym), jak i pod względem funkcjonalnym (w niektórych prefekturach zauważa się stosowanie dialektu
szkolnego podczas uroczystości publicznych) (Satō 2012: 17–18).
Na obszarze całej Japonii obowiązuje język standardowy, w związku z czym
w społeczności szkolnej wymagany jest szkolny język standardowy. Natomiast w niektórych regionach, w których mocno utrwaliła się mowa regionalna, również
w środowisku szkolnym spotykamy się ze szkolną odmianą dialektalną języka.
Dialekt szkolny nie jest oficjalnym językiem obowiązującym w instytucjach, gdyż
taką funkcję pełnić może jedynie język standardowy. Jednakże nie można bagatelizować obecności form regionalnych w mowie uczniów i nauczycieli tych części
Japonii, w których do dziś zachowała się i pielęgnowana jest mowa lokalna.
Powyższe obserwacje pozwalają wysnuć wniosek, że zachowania komunikacyjne młodzieży są zróżnicowane nie tylko ze względu na występowanie rozmaitych środków językowych, ale również ze względu na to, że miejsce urodzenia i wychowania determinuje mowę jednostki. Uczeń urodzony i kształcący się
w Tokio będzie stosował formy języka standardowego. Uczeń urodzony i kształcący się w Osace będzie dodatkowo dysponował lokalnym systemem słownictwa
oraz struktur i w zależności od okoliczności będzie mógł korzystać z form standardowych lub form dialektalnych. Schemat ten można bardziej skomplikować,
uwzględniając przypadki uczniów kształcących się w miejscu oddalonym od regionu swojego pochodzenia.
W związku z tym warto zastanowić się, do jakiego stopnia miejsce pochodzenia może motywować różnice w mowie młodzieżowej.
Tabela 7. Klasyfikacja studentów ze względu na miejsce urodzenia oraz miejsce zdobywania
wyższego wykształcenia (Tokio i Osaka, 2015 rok)
Osoby kształcące się w Kansai i urodzone w Kansai
Osoby kształcące się w Kansai, ale urodzone w innych regionach Japonii
Osoby kształcące się w Kantō i urodzone w Kantō
Osoby kształcące się w Kantō, ale urodzone w innych regionach Japonii

154 *86,5%
24 *13,5%
173 **78%
48 **22%

* 100 % = 178 osób
** 100 % = 221 osób
Źródło: badania własne autorki.

Japońkich studentów zapytano o to, czy zdobywają wyższe wykształcenie
w tym samym miejscu, w którym się urodzili (Tabela 7). Spośród osób kształcących się w regionie Kansai 86,5% zadeklarowało, że urodziło się w jednej
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z prefektur leżących w tej części Japonii. Najczęściej wskazywanymi prefekturami regionu południowo-zachodniego wyspy Honsiu były: Osaka, Kioto, Nara,
Wakayama oraz Hyōgo. Pozostałe 13,5% respondentów przyjechało zdobywać
wykształcenie w Kansai z innych regionów Japonii, między innymi z zachodniego regionu Chūgoku (z prefektury Hiroshima), centralnego Chūbu (z prefektury Aichi), a także z wysp położonych na południu Japonii: Kiusiu (z prefektury Miyazaki) oraz Sikoku (z prefektury Shiga). W przypadku osób kształcących
się w regionie Kantō 78% osób zadeklarowało, że urodziło się w tymże regionie, głównie w prefekturach: Tokio, Kanagawa, Saitama oraz Chiba. Pozostałe
22% osób przyjechało na studia do Tokio z regionu zachodniego wyspy Honsiu,
Chūgoku (z prefektur Hiroshima, Yamaguchi oraz Tottori), z regionu centralnego Chūbu (z prefektur Shizuoka, Nagano, Toyama oraz Aichi), z regionu północnego Tōhoku (z prefektur Iwate, Fukushima, Yamagata, Aomori oraz Miyagi),
a nawet z najdalej wysuniętej na północ wyspy Hokkaido.
Uczestników badania poproszono o podanie najczęściej używanych przez siebie wyrazów i struktur zaliczanych do socjolektu młodzieżowego. W pytaniu nie
zasugerowano żadnych form przykładowych, aby zmobilizować respondentów
do kreatywnych odpowiedzi. Ze względu na ograniczenia formalne nie wyszczególniono i nie opisano form, które zostały wskazane jednorazowo. Z związku
z tym poniższa tabela zawiera wykaz struktur, które zostały wymienione przez
dziesięć lub więcej osób, wraz z uwzględnieniem najczęściej stosowanego zapisu.
Opisane w Tabeli 8 szesnaście struktur zaliczanych do kategorii japońskiego
słownictwa młodzieżowego zostało zasugerowanych przez co najmniej dziesięciu
uczestników badania. Wśród nich ponad pięćdziesiąt razy zostały wskazane takie
struktury jak przymiotnik yabai やばい używany w funkcji eksklamacji, w sytuacji, kiedy coś wywiera na rozmówcy ogromne pozytywne wrażenie, forma
maji マジ, występująca zarówno samodzielnie jako przysłówek w wyrażeniach
maji yabai マジヤバい ‘naprawdę super’, jak i w pytaniach w towarzystwie partykuły pytajnej ka か (maji ka? マジか ‘poważnie?’) lub partykuły narzędnika
de で (maji de? マジで ‘na serio?’), oraz forma sore na それな, która w opinii
respondentów została spopularyzowana dzięki serwisowi Twitter i stanowi młodzieżowy odpowiednik aizuchi sō da ne そうだね ‘no jasne; tak jest’ lub sō nan
da yo ne そうなんだよね ‘rzeczywiście tak jest’.
Ciekawym przykładem popularnej formy młodzieżowej jest skrót aza あざ,
służący do wyrażania wdzięczności. Forma ta powstała jako kontrakcja wymawianego szybko i niedbale japońskiego zwrotu grzecznościowego arigatō gozaimasu ありがとうございます ‘uprzejmie dziękuję’133.
133
W socjolekcie młodzieżowym forma ta najczęściej występuje jako skrót aza lub w jego postaci adresatywnej azasu あざす bądź azāssu あざあっす. W procesie dalszej neologizacji przyjęła
również formę czasownika azamaru あざまる ‘dziękować’, stosowanego między innymi przez japońskie gyaru.
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Tabela 8. Formy socjolektu młodzieżowego, które najczęściej pojawiają się w wypowiedziach
studentów kształcących się w Osace oraz Tokio, 2015 rok
Liczba
osób, które
wskazały
wyraz lub
strukturę

Zapis w hiraganie
wraz z liczbą osób,
które przyjęły taki
zapis wyrazu lub
struktury

Zapis w katakanie
wraz z liczbą osób,
które przyjęły taki
zapis wyrazu lub
struktury

yabai ‘super; odjazdowy’

60

やばい 55

ヤバい* 5

maji ‘poważnie; serio’

57

まじ 26

マジ 31

Wyraz lub struktura
klasyfikowane do
socjolektu młodzieżowego

*

sore na ‘jasne; oczywiście’

55

それな 55

–

darui ‘męczący; kłopotliwy’

47

ダルい* 23

metcha ‘bardzo’

33

だるい 24
めっちゃ 30
めちゃ 3

wanchan ‘jest szansa’

33

わんちゃん 10

ワンチャン 23

warota ‘śmieszne’

20

わろた 10

ワロタ 10

uza ‘okropny’

20

うざ 11

ウザ 9

ukeru ‘zabawny’

20

うける 13

ウケる* 7

gachi ‘bardzo; naprawdę’

19

がち 3

ガチ 16

kimoi ‘ohydny’

19

きもい 6

キモい* 13

mendoi ‘kłopotliwy’

19

–

kuso ‘cholera; bardzo’

17

めんどい 19
くそ 8
くっそ 1

クソ 8

ryo ‘rozkaz!’

16

りょ 16

–

ā ne ‘no jasne’

13

あーね 13

–

aza ‘dzięki!’

10

あざ 10

–

–

zapis rdzenia katakaną oraz końcówki hiraganą

Źródło: badania własne autorki.

Dziewięć spośród szesnastu form wyróżnionych w Tabeli 8 zostało wskazanych przez dwadzieścia lub więcej osób. Kolejne dane, zestawione w Tabeli 9,
przedstawiają częstość wskazania każdej z tych dziewięciu form z uwzględnieniem miejsca pochodzenia respondentów badania oraz lokalizacji placówki,
w której się oni kształcą.
Pogrubioną czcionką wyróżniono najczęściej udzielane odpowiedzi dla każdej z dziewięciu wskazanych struktur. Zauważmy, że formy uznawane za obecnie
najbardziej popularne w mowie młodzieżowej zostały wskazane przede wszyst-
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Tabela 9. Formy socjolektu młodzieżowego, które zostały najczęściej wskazane przez studentów kształcących się w regionie Kantō lub Kansai, z uwzględnieniem miejsca urodzenia respondentów, 2015 rok
Wyraz lub struktura klasyfikowane
do socjolektu młodzieżowego oraz
liczba studentów, którzy je wskazali
yabai
60 os. = 100%
maji
57 os. = 100%
sore na
55 os. = 100%
darui
47 os. = 100%
metcha
33 os. = 100%
wanchan
33 os. = 100%
warota
20 os. = 100%
uza
20 os. = 100%
ukeru
20 os. = 100%

Liczba studentów
z Kansai
24
16
4
29
14
10
6
7
3

I.
40%
28%
7%
62%
42%
30%
30%
35%
15%

5
5
1
2
3
–
1
–
2

II.
8%
9%
2%
4%
9%
0%
5%
0%
10%

Liczba studentów
z Kantō
25
31
43
11
15
15
12
10
14

I.
42%
54%
78%
23%
46%
46%
60%
50%
70%

6
5
7
5
1
8
1
3
1

II.
10%
9%
13%
11%
3%
24%
5%
15%
5%

* I. Urodzeni i kształcący się w tym samym regionie
II. Kształcący się w regionie innym niż miejsce urodzenia
Źródło: badania własne autorki.

kim przez studentów, którzy odbierają wyższe wykształcenie na uczelniach tokijskich. Wśród nich najwięcej osób (aż 91%) wyróżniło formę sore na それな
‘jasne; oczywiście’ jako często używaną w środowisku młodzieżowym regionu
stołecznego. Natomiast spośród studentów kształcących się w regionie południowo-zachodnim jedynie 9% (pięć osób na sześćdziesiąt) wymieniło formę sore na
jako często stosowaną. Powodów można doszukiwać się w etymologii tej jednostki – struktura sore na wywodzi się z regionu Kansai, a zatem przez lokalnych
studentów może być postrzegana nie jako forma młodzieżowa, tylko forma regionalna i w związku z tym nie została skojarzona z kategorią, do której odnosi się
pytanie. W przeciwieństwie do młodzieży z Kansai młodzież z innych regionów
Japonii, zwłaszcza regionu, w którym obowiązuje standardowa odmiana języka,
wykazuje tendencję do sięgania po formy dialektalne (m.in. metcha めっちゃ,
bari ばり, sore na それな), które uważa za ciekawe, zabawnie brzmiące, a przede wszystkim wyrażające pozytywne odczucia w stosunku do rozmówcy i koleżeńskie relacje z nim. Respondenci ankiety podali następujące przykłady użycia
formy sore na:
A: Hontō ni kono kyoku kakkoii yo ne. 本当にこの曲かっこいいよね。
B: Sore na. それな。
A: Naprawdę świetny jest ten utwór, czyż nie?
B: No jasne!
[studentka trzeciego roku na Uniwersytecie Bunkyō Gakuin w Tokio]
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Respondenci studiujący w Tokio jako często używane w swoim środowisku
wskazali następujące formy młodzieżowe: maji マジ ‘poważnie’, wanchan ワン
チャン ‘możliwe; istnieje szansa’, warota ワロタ ‘śmieszne’, uza うざ ‘denerwujący; kłopotliwy’, ukeru ウケる ‘zabawny’. Ze wszystkich osób, które wyróżniły wspomniane formy, ponad 50% to studenci zdobywający wyższe wykształcenie w regionie stołecznym Kantō.
Wśród podanych form należących do socjolektu młodzieżowego ciekawym
przykładem wydaje się wyrażenie wanchan ワンチャン, które stanowi kontrakcję angielskiego złożenia one chance (wan chansu ワンチャンス) ‘jedna szansa’. Forma wanchan stosowana jest przez studentów w celu wyrażenia możliwości realizacji jakiegoś zadania lub zapewnienia, że istnieje szansa na osiągnięcie
sukcesu, przy czym prawdopodobieństwo jego realizacji nie przekracza 50%.
A: Kyō, hōkago dizunī ikō yo. 今日放課後ディズニー行こうよ。
B: Wanchan aru na. ワンチャンあるな。
A: Chodźmy po zajęciach do Disneylandu!
B: No jest taka opcja.
[student pierwszego roku na Uniwersytecie Bunkyō Gakuin w Tokio]

A: Wanchan ikeru kamo. ワンチャンいけるかも。
Możliwe, że się uda.
[studentka pierwszego roku na Uniwersytecie Tōkyō Gaikokugo w Tokio]

Studenci z Kansai zwracali uwagę na popularność przymiotnika darui だる
い ‘nudny; męczący; denerwujący’ (66%) prawie dwa razy częściej niż studenci
z Kantō (34%). Przymiotnik darui w słownikach języka japońskiego definiowany jest jako forma określająca uczucie zmęczenia, spowolnienia, ospałości oraz
ociężałości, w znaczeniu ‘zmęczony; ociężały; odrętwiały’ (Nishio et al. 1994:
725). Jednakże darui został również zaadaptowany jako forma młodzieżowa, która służy do wyrażania uczucia znudzenia i rezygnacji, często wywołanych czyimś
negatywnym zachowaniem lub nieumiejętnością wzbudzenia zainteresowania.
Jest to przykład ekstensji semantycznej dokonanej na płaszczyźnie mowy młodzieżowej przez rozszerzenie zakresu znaczeniowego leksemu darui.
Wyniki dotyczące popularności form yabai やばい ‘świetny’ oraz metcha め
っちゃ‘bardzo’ zarówno wśród studentów z Tokio, jak i z Osaki były rozłożone
równomiernie, w związku z czym możemy wywnioskować, że te dwa wyrażenia
należy uznać za równie popularne i atrakcyjne w opinii osób studiujących w odmiennych kulturowo i językowo regionach Japonii.
Respondenci ankiety zostali również poproszeni o udzielenie odpowiedzi na
pytanie o to, czy podczas rozmowy z rodzicami zdarza im się używać wyrazów
i struktur, które powszechnie uznawane są za formy młodzieżowe. Odpowiedzi
udzieliło 401 osób kształcących się na uczelniach tokijskich i osakijskich. Wśród
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nich najwięcej – bo aż 163 osoby (41%) – udzieliło odpowiedzi „często używam”, a jedynie 15 osób (3%) zadeklarowało że, „nigdy nie używa” form młodzieżowych podczas konwersacji z rodzicami. Pozostałe warianty odpowiedzi,
które wskazywali studenci, to „czasami używam” (123 osoby – 31%), „raczej nie
używam” (55 osób – 14%) oraz „bardzo często używam” (45 osób – 11%).
Na wykresie zamieszczonym poniżej uwzględniono wpływ miejsca pochodzenia na stosowanie wyrażeń typowych dla socjolektu młodzieżowego podczas
konwersacji z rodzicami. Nieoficjalny podział geograficzny Japonii obejmuje
osiem dużych regionów – od najbardziej wysuniętej na północ wyspy Hokkaido, przez znajdujące się na wyspie głównej Honsiu: północne Tōhoku, centralno-wschodnie Kantō, centralne Chūbu, południowo-zachodnie Kinki (obejmujące
region Kansai), zachodnie Chūgoku, po wysunięte na południe wyspy Sikoku
oraz Kiusiu. Ze względu na to, że żaden z uczestników badania nie wskazał Archipelagu Ryūkyū jako miejsca pochodzenia, najdalej wysunięta na południe część
Japonii nie została uwzględniona w analizie. Pozostałe części podzielono na cztery pary ze względu na kierunek i sąsiedztwo geograficzne: na północy Hokkaido
i Tōhoku (15 respondentów = 100%), w centrum Kantō i Chūbu (198 respondentów = 100%), na zachodzie Kansai i Chūgoku (172 respondentów = 100%), na
południu Sikoku i Kiusiu (16 respondentów = 100%).
W przypadku nielicznej grupy studentów, którzy zdobywają wykształcenie na
uczelniach w Tokio lub w Osace, ale urodzili się w północnych częściach Japonii,
między innymi na wyspie Hokkaido lub w prefekturach regionu Tōhoku, takich
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Wykres 3. Częstość użycia socjolektu młodzieżowego w zależności od miejsca urodzenia
(Tokio i Osaka, 2015 rok)
Źródło: badania własne autorki.
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jak Aomori, Yamagata oraz Miyagi, najczęściej udzieloną odpowiedzią na pytanie o częstość użycia form młodzieżowych w kontaktach z rodzicami było „często używam” (47%). Zarówno odpowiedzi „bardzo często używam”, jak i „czasem używam” udzieliło 20% osób. Ani jedna osoba nie przyznała, że „wcale nie
używa” struktur młodzieżowych w konwersacji z rodzicami. W przypadku kolejnej nielicznej grupy studentów – którzy przyjechali na studia do Tokio lub Osaki
z jednej z południowych wysp Japonii: Sikoku lub Kiusiu – najczęściej udzielaną
odpowiedzią było „czasem używam” (38%), a drugą w kolejności często wskazywaną odpowiedzią było „bardzo często używam” (31%). Również w tej grupie
ani jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi negatywnej „wcale nie używam”.
Studenci urodzeni w regionie centralnym i centralno-wschodnim stanowili
najliczniejszą grupę respondentów. Trzydzieści osiem procent ze 198 osób odpowiedziało, że „często używa” wyrażeń typowych dla socjolektu młodzieżowego
w kontaktach z rodzicami, a 33% wskazało odpowiedź „czasem używam”. Spośród zapytanych osób 17% studentów zadeklarowało, że „raczej ich nie używa”.
Kilka osób z tej grupy przyznało, że podczas rozmowy z rodzicami formy socjolektalne nie są „wcale używane” (3%).
Odpowiedź „często używam” była stosunkowo często wybierana przez studentów urodzonych w regionach południowo-zachodnich, gdzie wskazało ją aż
44% respndentów. Drugą często podawaną odpowiedzią było „czasem używam”
(29%). Wśród 172 studentów urodzonych w prefekturach Kansai i Chūgoku 10
osób (6%) udzieliło odpowiedzi „wcale nie używam”.
Powyższe dane ukazują, że odpowiedzi udzielone przez respondentów były
zróżnicowanie w obrębie każdego z regionów. Najwięcej odpowiedzi twierdzących („bardzo często używam”, „często używam”, „czasem używam”) udzieliła
młodzież zamieszkująca prefektury znajdujące się na południu Japonii, a mianowicie na wyspach Sikoku oraz Kiusiu (94%). Niemniej respondenci zamieszkujący pozostałe części archipelagu japońskiego, niezależnie od miejsca pochodzenia,
w ponad 80% przypadków również udzielali odpowiedzi twierdzących. Najwięcej odpowiedzi przeczących („raczej nie używam”, „wcale nie używam”) pojawiło się wśród respondentów urodzonych w centralnej części Japonii (20%), ale
należy podkreślić, że wyraźna różnica procentowa jest motywowana przewagą
liczebną respondentów pochodzących z regionu Kantō oraz Chūbu.
Biorąc pod uwagę powyższe dane, można zauważyć wyraźną tendencję do
wprowadzania elementów mowy młodzieżowej w konwersacji z rodzicami, niezależnie od miejsca pochodzenia. Świadczy to nie tylko o rozluźnieniu się stosunków między pokoleniem rodziców i dzieci, ale również o stopniowym upowszechnianiu się rozmaitych wyrażeń typowych dla socjolektu młodzieżowego,
które dzięki różnym nośnikom informacji publicznej stają się uchwytne i zrozumiałe również dla przedstawicieli starszych pokoleń.
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1.4. Socjolekt młodzieżowy a a iliacja do jednostek i organizacji
uczelnianych
Kolejną kwestią, która zasługuje na uwagę ze względu na produktywność słowotwórczą oraz szerokie zastosowanie, jest zjawisko tak zwanego języka kampusowego (kyanpasu kotoba キャンパス言葉) – ogółu wyrazów i struktur gramatycznych tworzonych i używanych przez studentów danej uczelni. Nierzadko
elementy zaliczane do języka kampusowego „wydostają się” poza mury kampusu
i zaczynają funkcjonować w ogólnym języku potocznym. Działają tu podstawowe czynniki wpływające na popularyzację jednostek zaliczanych do mowy młodzieżowej, przede wszystkim ich atrakcyjność wynikająca z ciekawego brzemienia, pomysłowego zastosowania, a niejednokrotnie z oryginalnych kombinacji
warstwy strukturalnej z warstwą semantyczną.
Występowanie słownictwa kampusowego nie jest typowe wyłącznie dla japońskiej mowy młodzieżowej. Również polscy studenci tworzą liczne neologizmy odnoszące się do różnych aspektów studiowania w danym instytucie. Japoniści studiujący na Uniwersytecie Jagiellońskim wypracowali swój własny slang,
który odzwierciedla specyfikę studiów japonistycznych. Przykładem jest określanie pokoju profesorskiego za pomocą neologizmu sensejówka, który powstał
w wyniku asymilacji japońskiego rzeczownika sensei 先生 ‘nauczyciel; profesor;
mistrz’ do polskiego systemu nazewniczego miejsc lub pomieszczeń. W procesie
neologizacji nazwa zostaje utworzona przez dołączenie do wyrazu podstawowego
formantu -ówka, na przykład stołówka (od stół), placówka (od plac), leśniczówka (od leśniczy). Innym przykładem jest określenie Mana-san マナさん, wywodzące się od nazwy bohatera podręcznika do nauki podstaw języka japońskiego,
z którego studenci japonistyki korzystają na pierwszym roku studiów. Japoniści
stosują określenie Mana-san jako metonimię odnoszącą się do korzystania z tego
podręcznika podczas zajęć (na przykład „Co dziś było w Mana-sanie?”, „Dziś
przerabialiśmy Mana-san” lub „Mamy zadanie domowe na jutro z Mana-sana”).
Wspólna wiedza przedstawicieli krakowskiej społeczności japonistycznej odnośnie do tego, kim jest wspominany Mana-san, umożliwia zrozumienie komunikatu, który został wyrażony przez zastosowanie skrótu myślowego134. Warto jednak
zaznaczyć, że badania dotyczące aspektów mowy młodzieżowej, określanych
umownie językiem kampusowym, na polskich uczelniach nie są przeprowadzane
na tak dużą skalę, jak w przypadku języka japońskich studentów – to zjawisko
doczekało się nawet osobnego terminu językoznawczego135.
Zob. więcej na ten temat w P. Duc-Harada, Analiza procesów słowotwórczych oraz semantycznych zachodzących w gendai kyanpasu kotoba, czyli współczesnej mowie japońskich studentów,
2018, s. 49–50.
135
Rozważania nad zjawiskiem kyanpasu kotoba można odnaleźć w pracach powstałych już
w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, autorstwa m.in. Akihiko Yonekawy, Jirō Nagase,
134
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Pierwsze podejścia do zbadania zjawiska mowy studentów nastąpiły już na
przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a ich rezultaty odnajdziemy w pracach takich autorów, jak Takeshi Shibata (Shūdango to
wa: Gakusei no kotoba [Czym jest język zbiorowości: Język uczniów], 1978) czy
Yuka Watanabe (Gakusei no surangu [Slang uczniów], 1981), którzy uznali język
studentów za subkategorię slangu, inaczej zwanego językiem mas lub językiem
grup (shūdango) (Nakatō 2003: 6)136.
Po zapoznaniu się z modelowymi przykładami japońskiej mowy uczniowskiej można wysunąć konkluzję, że generalnie słownictwo to bazuje na formach
skrótowych bądź neologizmach, które odnoszą się do elementów rzeczywistości
w najbliższym otoczeniu studentów, związanych z zajęciami i aktywnościami
towarzyszącymi życiu na terenie kampusu, a także jako metafory i metonimie
odzwierciedlają stosunek młodzieży zarówno do nauki, etapów kształcenia, jak
i całej społeczności akademickiej. Nie dziwi więc fakt, że częstokroć takie jednostki zawierają pierwiastek komizmu lub sarkazmu, a także wyrażają dystans
lub krytykę w stosunku do zastanej rzeczywistości.
Hirofumi Inoue dostrzega tendencję do tworzenia znacznej części słownictwa
kampusowego na bazie morfemów obcych lub w wyniku połączenia elementu
rodzimego z elementem zapożyczonym, najczęściej z języka angielskiego. Klasyfikuje słownictwo młodzieży kształcącej się na Uniwersytecie Kyōiku w Osace
według części mowy i dzieli je na rzeczowniki, czasowniki oraz przymiotniki.
Poniższe przykłady pochodzą z klasyfikacji zaproponowanej przez Inouego podczas cyklu wykładów poświęconych językowi młodzieży w ramach zajęć z języka japońskiego prowadzonych w latach 1998–1999137.
I. Rzeczowniki138:
tenkyan 天キャン ‘kampus Tennōji’  skrót nazwy przybytku buddyjskiego Tennōji 天
王寺 + skrót wyrazu kyanpasu キャンパスz ang. campus ‘kampus; miasteczko akademickie’;
ippan pīpō 一般ピーポー ‘zwykli ludzie’  ippan 一般 ‘generalny; powszechny’ + pīpō
ピーポー z ang. people ‘ludzie’.

II. Czasowniki:
panikuru パニクる ‘panikować’  panikku パニックz ang. panick ‘panika’ + końcówka
czasownika spółgłoskowego -(r)u る;
seburu セブる ‘iść do sklepu 7-Eleven’  nazwa sieci sklepów całodobowych sebun irebun セブンイレブン z ang. seven ‘siedem’ i eleven ‘jedenaście’ + końcówka czasownika
spółgłoskowego -(r)u る;
Yasuo Yoshioki oraz Tetsuo Koyano, którzy w badaniach nad slangiem studiowali leksykę popularyzowaną przez studentów placówek, w których pracują.
136
Zob. http://ha8.seikyou.ne.jp/home/wexford/19ynkt.pdf, dostęp: 10 września 2017.
137
Zob. http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~inoue/hougen.index/kyanpasukotoba/16gairaigo.htm,
dostęp: 10 grudnia 2018.
138
Zob. więcej w: Duc-Harada 2018: 56–60.
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panru パンる ‘jeść chleb’  panパンz port. pão ‘chleb’ + końcówka czasownika spółgłoskowego-(r)uる.

III. Przymiotniki:
– predykatywne (kończące się na -i w połączeniu z rzeczownikiem lub
spójką);
guroi グロい ‘groteskowy; dziwny’  gurotesuku グロテスクz fr. grotesque ‘groteska; groteskowy’ + -i. Przykład:
Ano eiga no bamen, gurokatta ne.
あの映画の場面、グロかったね 。
‘Ależ makabryczna była scena z tamtego filmu’;

– niepredykatywne (kończące się na -na w połączeniu z rzeczownikiem);
burū ブルー ‘smutny; przygnębiony’  z ang. blue ‘niebieski’ od ang. idiomu to feel
blue ‘przygnębiony; w złym nastroju’. Przykład:
Kinō furarete, chō burū haitteru.
昨日ふられてチョーブルー入ってる。
‘Wczoraj zostałem porzucony i bardzo mnie to zdołowało’.

IV. Sufiksy:
-chikku チック ‘-tyczny; w stylu’  od ang. sufiksu -tic, który służy do tworzenia przymiotników. Przykład:
iemonchikku イエモンチック ‘w stylu zespołu The Yellow Monkey’ (w tym przypadku
iemon stanowi skrót od nazwy zespołu za ierō monkī ザ・イエロー・モンキー ‘The
Yellow Monkey’).

Drugim kryterium kategoryzacji leksemów zaliczanych do kyanpasu kotoba
jest pochodzenie danego leksemu. W kontekście niniejszych badań nad specyfiką zachowań językowych japońskiej młodzieży taki sposób klasyfikowania
wydaje się bardziej odpowiedni, gdyż pokazuje nam zasadnicze punkty odniesienia dla refleksji nad głównymi motywami tworzenia jednostek slangu młodzieżowego.
W niniejszej pracy wyróżniono zatem siedem kategorii kyanpasu kotoba
umożliwiających czytelnikowi zapoznanie się z tymi sferami życia i kształcenia akademickiego, które znajdują swoje odzwierciedlenie w mowie potocznej
studentów. Do każdej zaproponowanej kategorii przypisano kilka przykładów
z uwzględnieniem nazwy uczelni japońskiej, w której zaobserwowano częste stosowanie danego leksemu.
I. Wyrazy powstałe od nazwy miejsca (nazw budynków i pomieszczeń szkolnych, sklepów i restauracji, które znajdują się na terenie kampusu lub w jego
sąsiedztwie):
gasuru ガスる ‘jeść w restauracji rodzinnej Gasuto’  część nazwy restauracji gasuto
ガスト+ końcówka czasownika spółgłoskowego -(r)u る (Uniwersytet Ōsaka Kyōiku
w Osace);
deniru デニる ‘jeść w restauracji Denny’s’  części nazwy restauracji denīzu デニーズ
+ -(r)uる (Uniwersytet Waseda w Tokio);
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okeru オケる ‘iść na karaoke’  część wyrazu karaoke カラオケ ‘karaoke’ + -(r)uる
(Uniwersytet Ōsaka Kyōiku w Osace);
joiru ジョイる ‘iść do centrum gier Joy’  nazwa centrum gier joi ジョイ + -(r)uる
(Uniwersytet Kōnan w Kobe).

II. Słownictwo odnoszące się do spotkań towarzyskich, imprez oraz festiwali,
w których uczestniczą studenci:
afutā アフター ‘iść razem na posiłek po zajęciach klubowych’  ekstensja semantyczna
zapożyczenia z ang. after ‘później’ (Uniwersytet Kōnan w Kobe);
oikon 追いコン ‘impreza pożegnalna’  kontrakcja wyrażenia oidashi konpa 追い出し
コンパ ‘impreza pożegnalna’ (Uniwersytet Waseda w Tokio);
sotsukon 卒コン ‘impreza z okazji ukończenia studiów’  kontrakcja połączenia sotsugyō
卒業 ‘ukończenie studiów’ + konpa コンパ ‘impreza’ (Uniwersytet Waseda w Tokio).

III. Słownictwo odnoszące się do aktywności wykonywanych w ramach zajęć,
w przerwach między zajęciami lub po zajęciach:
akikoma 空きコマ ‘okienko/przerwa między zajęciami’  aki 空き ‘pusty; wolne miejsce’ + koma コマ ‘blok zajęciowy’ (Uniwersytet Ritsumeikan w Kioto);
butchi suru ぶっちする ‘wagarować/opuszczać zajęcia lub pracę’  połączenie formy
skrótowej czasownika butchigiru ぶっちぎる ‘podrzeć; przeciąć’ + czasownika posiłkowego suru する ‘robić’ (Uniwersytet Kōnan w Kobe);
kanpe カンペ ‘ściąga’  kontrakcja wyrażenia odangielskiego kanningu pēpā カンニン
グペーパー ‘kartka do oszukiwania’ (Uniwersytet Kōnan w Kobe);
zemi ゼミ ‘iść na seminarium’  kontrakcja wyrażenia zemi no tame ni daigaku ni iku ゼ
ミのために大学に行く ‘iść na uczelnię z powodu konieczności uczestniczenia w seminarium’ (Uniwersytet Kōnan w Kobe).

IV. Wyrazy powstałe od nazw wydziałów, wykładów i przedmiotów akademickich:
ni gai 二外 ‘lektorat z drugiego języka obcego’  kontrakcja wyrażenia daini gaikokugo
第二外国語 (Uniwersytet Waseda w Tokio);
chaigo チャイ語 ‘lektorat z chińskiego’  skrót chainīzu チャイニーズ z ang. chinese
‘chiński’ + sufisk -go 語 ‘język’ (Uniwersytet Waseda w Tokio);
zai ざい ‘Wydział Ekonomiczny’  skrót od japońskiej nazwy Wydziału Ekonomicznego keizai gakubu 経済学部 (Uniwersytet Kōnan w Kobe).

V. Wyrazy powstałe od nazw odnoszących się do typów studentów, a także przezwisk powstałych od nazwisk studentów lub wykładowców:
daburi ダブリ ‘osoba powtarzająca rok’  od ang. leksemu double ‘podwójny’ (Uniwersytet Kōnan w Kobe);
ichigyaru 一ギャル ‘studentka pierwszego roku’  ichi ‘jeden’ + gyaru ギャル z ang.
gal ‘dziewczyna’ (Uniwersytet Kōnan w Kobe);
kōkaisei 高回生 ‘student trzeciego lub czwartego roku’  kō 高 ‘wysoki’ + kaisei 回生
‘student z roku…’ ⇔ teikaisei 低回生 ‘student pierwszego lub drugiego roku’  tei 低
‘niski’ + kaisei 回生 ‘student z roku…’ (Uniwersytet Ritsumeikan w Kioto).
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VI. Wyrazy powstałe od nazw testów, zaliczeń i egzaminów:
kuriage 繰り上げ ‘zerówka’  skrót od kuriage shiken 繰り上げ試験 ‘egzamin pisany
z wyprzedzeniem/przed terminem’ (Uniwersytet Kōnan w Kobe);
sotsutan 卒単 ‘zaliczenie konieczne do ukończenia studiów’  kontrakcja połączenia sotsugyō 卒業 ‘ukończenie studiów’ + tani 単位 ‘zaliczenie’ (Uniwersytet Kōnan
w Kobe);
egutan エグ単 ‘przedmiot, z którego trudno uzyskać zaliczenie’  kontrakcja formy kolokwialnej egui エグい ‘kłopotliwy; trudny; dokuczliwy’ + tani 単位 ‘zaliczenie’ (Uniwersytet Bunkyō Gakuin w Tokio).

VII. Inne wyrazy, które kojarzą się z różnymi aspektami kształcenia na uczelni
wyższej lub odnoszą się do nich:
buchiru ぶちる ‘ignorować czyjąś wiadomość’  skrócona forma czasownika kolokwialnego butchi suru ぶっちする ‘wagarować; ignorować’ + końcówka czasownika
spółgłoskowego -(r)u る (Uniwersytet Kōbe Gakuin w Kobe);
sairi さいり ‘osoba powtarzająca kurs’  skrót od formy sairishū 再履修 ‘powtarzać
kurs/przedmiot’ (Uniwersytet Kōnan w Kobe);
hamari はまり ‘przedmiot trudny do zaliczenia’  rzeczownik powstały od czasownika
hamaru はまる ‘wpaść; utknąć’ (Uniwersytet Kōnan w Kobe);
haburu ハブる ‘wyrzucić kogoś z kręgu znajomych’  część czasownika habuku 省く
‘redukować; omijać; eliminować; ekonomizować’ + -(r)u (Uniwersytet Ōsaka Kyōiku
w Osace).

Na podstawie tej krótkiej analizy przykładów kyanpasu kotoba można wyróżnić następujące procesy słowotwórcze:
I. skracanie w obrębie jednego wyrazu (np. sairi ‘osoba powtarzająca kurs’);
II. kontrakcje połączeń wyrazowych (np. sotsutan ‘zaliczenie konieczne do
ukończenia studiów’);
III. tworzenie czasowników przez dodanie końcówki czasownika spółgłoskowego -(r)u (np. haburu ‘wyrzucić kogoś z kręgu znajomych’) lub czasownika
posiłkowego suru (np. butchi suru ‘wagarować/opuszczać zajęcia lub pracę’);
IV. tworzenie przymiotników predykatywnych (np. guroi ‘groteskowy; dziwny’)
oraz niepredykatywnych (np. burū ‘smutny; przygnębiony’);
V. skracanie wyrażeń odangielskich (np. kanpe ‘ściąga’) oraz wprowadzanie zapożyczeń wraz ze zmianą semantyczną (np. afutā ‘iść razem na posiłek po
zajęciach klubowych’);
VI. tworzenie hybryd językowych (np. ichigyaru ‘studentka pierwszego roku’).
Uczestnicy badania będącego przedmiotem niniejszej analizy to osoby zdobywające wyższe wykształcenie na szesnastu japońskich uczelniach. Wśród ankietowanych większość to studenci uczący się w Tokio oraz Osace. Kilka osób zadeklarowało przynależność do uczelni znajdujących się w innych miastach, przeważnie
na wyspie Kiusiu; wśród nich są również osoby, które tymczasowo przebywają na
uniwersytetach w Tokio i Osace w ramach międzyuczelnianego programu wymiany
studenckiej.

230

Analiza wyników badań socjolingwistycznych

Respondenci zostali poproszeni o zadeklarowanie przynależności do danej
uczelni oraz o podanie specjalizacji, którą realizują w ramach studiów, i najczęściej stosowanego przez studentów skrótu od nazwy danego uniwersytetu. Skróty
utworzone od nazw placówek akademickich należy uznać za odpowiednią egzemplifikację słownictwa kampusowego, ponieważ są tworzone przez studentów i absolwentów danej uczelni na potrzeby komunikacyjne, przede wszystkim
w celu usprawnienia i przyspieszenia przekazu.
Tabela 10. Popularne skróty i nazwy uczelni japońskich, do których przynależność zadeklarowali uczestnicy badania (Tokio i Osaka, 2015 rok)
Uczelnia
Uniwersytet Bunkyō Gakuin w Tokio
Uniwersytet Nihon Joshi w Tokio
Uniwersytet Keiō w Tokio
Uniwersytet Ochanomizu Joshi w Tokio
Uniwersytet Języków Obcych w Tokio
Uniwersytet Tokijski
Uniwersytet Rolniczy w Tokio
Uniwersytet Meiji Gakuen w Tokio
Uniwersytet Juntendō w Tokio
Uniwersytet Seishin Joshi w Tokio
Uniwersytet Ōsaka Kyōiku w Osace
Uniwersytet Baika Joshi w Osace
Uniwersytet Kinki w Osace
Uniwersytet Sōai w Osace
Uniwersytet Nagasaki w Nagasaki
Uniwersytet Fukuoka Joshi w Fukuoce
Źródło: badania własne autorki.

Oryginalna nazwa uczelni

Popularny skrót
od nazwy uczelni
文京 Bunkyō
BGU
本女 Ponjo, Ponyo
日女 Nichijo

文京学院大学
Bunkyō Gakuin Daigaku
日本女子大学
Nihon Joshi Daigaku
慶應義塾大学
慶應、慶応 Keiō
Keiō Gijuku Daigaku
お茶の水女子大学
お茶大 Ochadai
Ocha no Mizu Joshi Daigaku
東京外国語大学
外大 Gaidai
Tōkyō Gaikokugo Daigaku
東京大学
東大 Tōdai
Tōkyō Daigaku
東京農業大学
農大 Nōdai
Tōkyō Nōgyō Daigaku
明治学園大学
明学 Meigaku
Meiji Gakuen Daigaku
順天堂大学
順大 Jundai
Juntendō Daigaku
聖心女子大学
聖心大 Seishindai
Seishin Joshi Daigaku
大阪教育大学
大教 Daikyō
Ōsaka Kyōiku Daigaku
大教大 Daikyōdai
梅花女子大学
梅花 Baika
Baika Joshi Daigaku
近畿大学
近大 Kindai
Kinki Daigaku
相愛大学
相愛 Sōai
Sōai Daigaku
長崎大学
長大 Chōdai
Nagasaki Daigaku
福岡女子大学
福女 Fukujo
Fukuoka Joshi Daigaku
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Wśród najpopularniejszych skrótów nazw uczelni japońskich, które zostały
utworzone na skutek gry językowej w celu ekonomizacji i usprawnienia przekazu, przeważają nazwy będące wyrazami dwusegmentowymi. Najczęściej powstają one w wyniku połączenia pierwszego segmentu wyrazu określającego daną
uczelnię z pierwszym segmentem rzeczownika daigaku ‘uniwersytet’, na przykład tōdai 東大, gaidai 外大, nōdai 農大, kindai 近大 czy jundai 順大.
W niektórych przypadkach nowo powstałej nazwie towarzyszy zmiana artykulacji, którą możemy zaobserwować na przykład w formie skrótowej chōdai 長
大 utworzonej od nazwy uczelni Nagasaki Daigaku 長崎大学. Zarówno w przypadku pełnej nazwy, jak i skrótu pierwszy człon zapisywany jest tym samym znakiem 長 ‘długi’, ale czytanie znaku różni się. W pełnej nazwie funkcjonuje odczyt
japoński kun’yomi – naga, zgodnie z oficjalną nazwą miasta Nagasaki. Natomiast
w skrócie obowiązuje odczyt sinojapoński on’yomi – chō, gdyż taka artykulacja
lepiej łączy się z czytanym na modłę sinojapońską morfemem dai 大 ‘wielki’.
Segment dai ‘wielki’ pojawia się również w trójsegmentowych nazwach uczelni
japońskich (daikyōdai 大教大, seishindai 聖心大 oraz ochadai お茶大). Podobnie
jak w przypadku skrótu chōdai, nazwie daikyōdai 大教大 pochodzącej od pełnej
nazwy osakijskiej uczelni o profilu pedagogicznym (Ōsaka Kyōiku Daigaku 大阪教
育大学) towarzyszy zmiana odczytu pierwszego morfemu na sinojapoński. Pierwszy znak nazwy skrótowej 大教大 odczytujemy zatem jako dai, a nie jako ō, tak jak
w oryginalnej nazwie rozpoczynającej się toponimem Ōsaka 大阪.
Kolejną grupą skrótów powstałych od nazw uczelni są określenia składające
się z pierwszych dwóch segmentów oryginalnego zapisu. Do tej grupy należą
takie formy skrótowe jak baika 梅花, sōai 相愛, bunkyō 文京 oraz keiō 慶應.
Ciekawą metodą tworzenia skrótów od nazw uniwersytetów jest pozostawienie cząstki jo 女 ‘kobieta’, który sugeruje, że mamy do czynienia z uczelnią żeńską (ponjo 本女, nichijo 日女, fukujo 福女). Często ma to charakter gry językowej polegającej na wprowadzeniu nazwy, która nie tylko wskazuje daną placówkę
oświatową, ale również sama w sobie ma dodatkowy sens139. Dla przykładu, od
nazwy Japońskiego Żeńskiego Uniwersytetu (日本女子大学 Nihon Joshi Daigaku) powstał skrót nichijo 日女 ‘japońskie dziewczyny’ bądź ‘słoneczne dziewczyny”, a od nazwy Żeńskiego Uniwersytetu w Fukuoce (福岡女子大学 Fukuoka Joshi Daigaku) – skrót fukujo 福女 ‘dziewczyny obdarzone szczęściem’140.
139
Innym przykładem gry językowej jest utworzenie skrótu ponyo 本女, będącego artykularnym
wariantem odczytu ponjo, który powstał od nazwy wspomnianego wcześniej Japońskiego Żeńskiego
Uniwersytetu. Chociaż znaki 本女 należałoby odczytywać zgodnie z wymową sinojapońską jako
honjo, studentki tej uczelni intencjonalnie wprowadziły inny wariant artykulacji znaków, aby odnieść
się w warstwie brzmieniowej do małej rybki Ponyo – tytułowej bohaterki słynnej japońskiej animacji
autorstwa Hayao Miyazakiego.
140
Zgodnie z sugestiami respondentów ankiety istnieją również inne możliwości skracania nazw szkół wyższych, m.in. wprowadzanie skrótowców (np. BGU od pierwszych liter nazwy Bunkyō Gakuin Daigaku) czy innych dowolnych połączeń wybranych segmentów nazwy
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Oprócz skrótów i skrótowców powstałych od nazw instytucji naukowych na
każdym kampusie funkcjonuje słownictwo, które odzwierciedla różne aspekty
życia i aktywności studentów. Ponieważ uczelnie różnią się między sobą pod
względem lokalizacji, architektury kampusu, a także profilu kształcenia i aktywności akademickich, zakładamy, że język kampusowy jest zjawiskiem zróżnicowanym, który w pewnym sensie oddaje atmosferę danej placówki.
W Tabeli 11 ilustrującej występowanie modnego słownictwa młodzieżowego na danym kampusie zaproponowano skrótowce, które pochodzą od nazw wyróżnionych uczelni. Poniżej w nawiasach podano liczbę uczestników badania na
każdej z uczelni:
I. OKD – Uniwersytet Ōsaka Kyōiku w Osace (125 osób),
II. BGD – Uniwersytet Bunkyō Gakuin w Tokio (78 osób),
III. KGD – Uniwersytet Keiō Gijuku w Tokio (68 osób),
IV. BJD – Uniwersytet Baika Joshi w Osace (50 osób),
V. NJD – Uniwersytet Nihon Joshi w Tokio (37 osób),
VI. TGD – Uniwersytet Tōkyō Gaikokugo w Tokio (24 osoby),
VII. OJD – Uniwersytet Ochanomizu Joshi w Tokio (9 osób).
Analiza danych przedstawionych w Tabeli 11 pozwala wytypować dwie generalne kategorie form i struktur zaliczanych do kyanpasu kotoba. Pierwsza z nich
zawiera jednostki języka kampusowego, których obecność można zaobserwować
w mowie studentów należących do różnych uczelni, bez względu na charakter
i swoistość danej placówki, ponieważ jednostki te odzwierciedlają całokształt życia i aktywności studentów uczelni wyższych. Do drugiej z nich należą jednostki popularyzowane jedynie w obrębie danej uczelni ze względu na odmienność
architektury kampusu i jego otoczenia, a także specyfikę profilu i standardów
nauczania obowiązujących na danym uniwersytecie.
Na podstawie najczęściej udzielanych odpowiedzi do pierwszej kategorii
można zaklasyfikować struktury odnoszące się do określonych aspektów życia
akademickiego. Ich popularność wynika z powszechności i powtarzalności pewnych zjawisk związanych z całokształtem studiowania.
I. Słownictwo odnoszące się do testów, egzaminów i zaliczeń:
rakutan 楽単 ‘łatwy do zaliczenia’  kontrakcja wyrażenia raku ni tani ga toreru kamoku
楽に単位が取れる科目 ‘przedmiot, z którego łatwo uzyskać zaliczenie’;
rakutan 落単 ‘przedmiot niezaliczony’  kombinacja morfemu raku 落 ‘spadać; opadać’
+ pierwszego członu leksemu tani 単位 ‘zaliczenie’;
furutan フル単 ‘uzyskanie wszystkich zaliczeń’  furu フール z ang. full ‘pełen’ + tani
単位 ‘zaliczenie’.

(posłużenie się pierwszym członem nazwy, np. keiō 慶應 od Keiō Gijuku Daigaku 慶應義塾大学,
połączenie pierwszych segmentów dwóch pierwszych członów nazwy, np. meigaku 明学 od Meiji
Gakuin Daigaku 明治学院大学).
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Tabela 11. Występowanie wyrazów i struktur zaliczanych do języka kampusowego na określonym uniwersytecie japońskim (Tokio i Osaka, 2015 rok)
Przykład z języka kampusowego
rakutan 楽単 ‘przedmiot łatwy
do zaliczenia’
rakutan 落単 ‘przedmiot niezaliczony’
egutan エグ単 ‘przedmiot trudny
do zaliczenia’
rainichi 来日 ‘niezaliczenie przedmiotu
z pierwszego roku’
zainichi 在日 ‘powtarzanie pierwszego
roku’
wanchan ワンチャン ‘możliwe’
pīnige ピー逃げ ‘zgłosić obecność i uciec
z zajęć’
akikoma 空きコマ ‘okienko między
zajęciami’
saboru サボる ‘wagarować’
jishukyūkō 自主休講 ‘wagarować’
furutan フル単 ‘uzyskać wszystkie
zaliczenia’
gokappuru 語科っぷる ‘para z tego
samego kierunku’
pankyō 般教 ‘zajęcia z nauczania ogólnego’
chaigo チャイ語 ‘język chiński’
ichijo 一女 ‘studentka pierwszego roku’
hiyoura ひようら ‘za kampusem Hiyoshi’
nissō 日創 ‘Zakład Tworzenia Kultury
Japońskiej’
isshoku 一食 ‘stołówka na pierwszym
piętrze’
tozan 登山 gezan 下山 ‘wchodzić/
schodzić z kampusu’
tokō 登校 gekō 下校 ‘przychodzić/
wracać ze szkoły’
ochaneko お茶猫 ‘koty mieszkające
na kampusie Ochadai’
gaigosai majikku 外語際マジック ‘magia
święta uniwersytetu’
furago フラ語 ‘lektorat z języka
francuskiego’

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

OKD BGD KGD BJD NJD TGD OJD
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

* X wskazuje, że wyróżniona forma kyanpasu kotoba jest stosowana przez studentów określonego
uniwersytetu
Źródło: badania własne autorki.
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II. Słownictwo nazywające zajęcia, wykłady i lektoraty:
chaigo チャイ語 ‘lektorat z języka chińskiego’  chainīzu チャイニーズ ‘chiński’ +sufiks -go 語 ‘język’;
furago フラ語 ‘lektorat z języka francuskiego’  furansu フランス z fr. ‘Francja; francuski’ + -go 語 ‘język’.

III. Słownictwo odnoszące się do innych aktywności związanych z życiem studentów:
wanchan ワンチャン ‘możliwe; prawdopodobne’  skrót wyrażenia wan chansu ワンチ
ャンス z ang. one chance ‘jedna szansa’;
saboru サボる ‘sabotować; wagarować’  sabotāju サボタージュz fr. sabotage + końcówka czasownika spółgłoskowego -(r)u る;
jishukyūkō 自主休講 ‘wagarować’  jishu自主 ‘niezależność; autonomia’ + kyūkō 休講
‘wolne od zajęć’;
akikoma 空きコマ ‘okienko między zajęciami’  aki 空き ‘pusty; wolne miejsce’ + koma
コマ ‘blok zajęciowy’.

Drugą kategorię stanowią wyrazy, które funkcjonują na obszarze określonego
kampusu, ponieważ odzwierciedlają swoiste warunki i standardy studiowania
w danej placówce naukowej. Wśród nich należy wyróżnić jednostki językowe
charakterystyczne dla wyłącznie jednej uczelni oraz takie, które występują na
więcej niż jednej uczelni, ale nie uznaje się ich za wystarczająco powszechne,
żeby mogły zostać zaklasyfikowane do tej pierwszej kategorii:
I. Uniwersytet Keiō w Tokio
Wśród wyrazów stosunkowo często wskazywanych przez studentów Uniwersytetu Keiō w Tokio znalazły się między innymi takie, które etymologicznie wywodzą się od nazwy kampusu Hiyoshi日吉, w którym odbywają się zajęcia dla
uczestników pierwszego roku studiów, lub które kojarzą się z tą nazwą:
rainichi 来日 ‘niezaliczenie przedmiotu z pierwszego roku’  w języku japońskim funkcjonuje wyrażenie rainichi ‘odwiedzać Japonię’, które składa się z dwóch znaków 来 rai
‘przyjazd’ + 日nichi ‘dzień; słońce, Japonia’. Studenci z Keiō dokonali ekstensji semantycznej wyrażenia rainichi, zapożyczając go do swojego slangu w celu opisania sytuacji,
w której student drugiego roku nie zaliczył przedmiotu z pierwszego roku i w związku
z tym musi dojeżdżać (kuru 来る) na kampus Hiyoshi (日吉), gdzie odbywają się zajęcia
pierwszego roku, aby zaliczyć przedmiot;
zainichi 在日 ‘powtarzanie pierwszego roku’  w języku japońskim istnieje wyrażenie
zainichi ‘w Japonii; być w Japonii’, które składa się z dwóch znaków: 在 zai ‘być położonym; znajdować się’ + 日nichi ‘dzień; słońce; Japonia’. Studenci z Keiō dokonali ekstensji semantycznej wyrażenia zainichi, zapożyczając go do swojego slangu w celu opisania sytuacji, w której student nie zaliczył programu obowiązującego na pierwszym roku
i w związku z tym przebywa (zai 在) na kampusie Hiyoshi (日吉), aby zaliczyć wszystkie
zaległe przedmioty;
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hiyoura ひようら ‘za kampusem Hiyoshi’  skrócona nazwa kampusu Hiyoshi + rzeczownika ura 裏 ‘rewers; tył; za’ jako wyrażenie metonimiczne odnoszące się do centrum
handlowego, które znajduje się za kampusem uczelni;
egutan エグ単 ‘przedmiot trudny do zaliczenia’  połączenie kontrakcji formy kolokwialnej egui エグい ‘kłopotliwy; ciężki’ + rzeczownika tani 単位 ‘zaliczenie’.

II. Uniwersytet Ōsaka Kyōiku w Osace
Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego w Osace (Ōsaka Kyōiku Daigaku) często wskazywali popularne wyrażenia, które odnoszą się do nauczanych przedmiotów, a także do architektury i położenia kampusu uczelni (kampus Uniwersytetu
Pedagogicznego zlokalizowany jest na wzgórzu oddalonym od centrum miasta):
isshoku 一食 ‘stołówka na pierwszym piętrze’  skrót od ikkai no shokudō 一階の食堂
w odniesieniu do stołówki, która znajduje się na pierwszym piętrze w budynku kampusu
uczelni;
tozan 登山⇔ gezan 下山 ‘wchodzić ⇔ schodzić z kampusu’  restrykcja semantyczna
japońskich wyrażeń tozan 登山 ‘wchodzić na górę’ oraz gezan ‘schodzić’ w odniesieniu
do czynności przychodzenia na kampus, który jest zlokalizowany na wysokim wzgórzu,
i opuszczania go;
tokō 登校⇔ gekō 下校 ‘przychodzić ⇔ wracać ze szkoły’  znaczenie jak w przykładzie
wyżej; w tym przypadku mamy do czynienia z neologicznym połączeniem znaku oznaczającego wchodzenie 登 lub schodzenie 下 ze znakiem oznaczającym szkołę 校;
pankyō 般教 ‘zajęcia z nauczania ogólnego’  skrót od nazwy przedmiotu ippan kyōyō 一
般教養 ‘nauczanie ogólne’.

III. Uniwersytet Nihon Joshi w Tokio
Jednym z najczęściej podawanych przez studentki Uniwersytetu Nihon Joshi
w Tokio przykładów było ichijo 一女 ‘studentka pierwszego roku’ ( ichi 一
‘jeden’ + sufiks -jo 女 ‘dziewczyna’) oraz analogicznie nijo 二女 ‘studentka drugiego roku’ ( ni 二 ‘dwa’ + sufiks -jo 女 ‘dziewczyna’), które nawiązują do
nazwy uczelni Nihon Joshi Daigaku, ale równocześnie stanowią skróty wyrażeń:
daigaku ichinensei joshi 大学一年生女子 ‘studentka pierwszego roku’ oraz daigaku ninensei joshi 大学二年生女子 ‘studentka drugiego roku’.
IV. Uniwersytet Ochanomizu Joshi w Tokio
Studentki żeńskiej uczelni Ochanomizu w Tokio na pytanie o spotykane neologizmy klasyfikowane jako kyanpasu kotoba najczęściej udzielały odpowiedzi
negatywnej: „nie znam” lub „nie wiem”. Niemniej kilka z respondentek wskazało
leksem ochaneko お茶猫 ‘koty z Ocha’ ( skrót nazwy ochanomizu お茶の水
+ neko 猫 ‘kot’) w odniesieniu do kotów, które mieszkają na kampusie uczelni.
V. Tokijski Uniwersytet Języków Obcych oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Osace
Zgodnie z odpowiedziami studentów Tokijskiego Uniwersytetu Języków Obcych za popularne zjawisko językowe można uznać wyrażenie gaigosai majikku
外語際マジック ‘magia festiwalu uniwersytetu’ (gaikokugo daigakusai 外国語
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大学祭 ‘festiwal Tokijskiego Uniwersytetu Języków Obcych’ + majikku マジッ
クz ang. magic ‘magia’). W ten sposób określa się pozytywne skutki uczestnictwa
w święcie uniwersytetu (m.in. znalezienie sobie nowego partnera lub umówienie się na randkę). Ponadto studenci polonistyki wspomnianej uczelni, a także
studenci Uniwersytetu Pedagogicznego w Osace jako często stosowane wyrażenie socjolektalne wyróżnili hybrydę japońsko-angielską gokappuru 語科っぷる
‘para z tego samego kierunku filologicznego’, powstałą w wyniku haplologii wyrazów goka 語科 ‘kierunek filologiczny’ + kappuru カップル ‘para’. Gokappuru
to kolokwialne określenie pary młodych zakochanych ludzi, którzy poznali się,
studiując na tym samym kierunku.
VI. Uniwersytet Baika Joshi w Osace oraz Uniwersytet Bunkyō Gakuin w Tokio
Liczna grupa respondentek kształcących się na żeńskiej uczelni Baika Joshi
w Osace jako popularne wyrażenie w środowisku uczelnianym wymieniła
kontrakcję nissō 日創 utworzoną od nazwy jednego z zakładów 日本文化創造学
科 ‘Zakład Tworzenia Kultury Japońskiej’. Studentki wspomnianej uczelni, a także studenci znajdującego się w Tokio Uniwersytetu Bunkyō Gakuin wyróżnili
również formę pīnige ピー逃げ ‘zrobić pi (= odbić kartę obecności na czytniku)
i uciec z zajęć’, której popularność wynika z funkcjonowania na obu kampusach
skomputeryzowanego systemu sprawdzania obecności – student przykłada kartę
identyfikacyjną do urządzenia zawieszonego na ścianie, który rejestruje obecność
na zajęciach. Czytniki frekwencji umieszczone są bezpośrednio obok drzwi wejściowych, co umożliwia studentom zakodowanie swojej obecności, a następnie
szybkie opuszczenie pomieszczenia.
Jak wynika z powyższej analizy, zarówno miejsce pochodzenia studentów, jak
i lokalizacja uczelni – w Tokio lub w Osace – nie odgrywają pierwszorzędnej roli
jako pozajęzykowe motywacje tworzenia jednostek zaliczanych do języka kampusowego oraz nie determinują formalnych sposobów ich tworzenia.
Podstawą wewnętrznej różnorodności w obrębie tej kategorii socjolektu uczniowskiego jest specyfika samej uczelni, wynikająca przede wszystkim z wpływu
czynników pozajęzykowych na komunikację studentów. Większość neologizmów
zaliczanych do kategorii kyanpasu kotoba odzwierciedla cechy najbliższego otoczenia studentów (isshoku, hiyoura), ich codzienność związaną z przebywaniem na
kampusie (tozan, gezan), aktywności odbywające się w ramach zajęć (chaigo, furago, akikoma) oraz po ich zakończeniu (afutā), a także obowiązki wynikające z bycia
studentem (rainichi, furutan). Wśród nich za popularne uznaje się również zwroty,
które wyrażają stosunek studentów do procesu nauczania, uczestnictwa w zajęciach
czy kończenia kolejnych etapów studiowania (jishukyūkō, egutan, pīnige).
W warstwie strukturalnej zauważamy przede wszystkim tendencję do tworzenia
hybryd językowych (gokappuru, gaigosai majikku), a także kontrakcji wewnętrznych i międzywyrazowych w celu zwiększenia dynamiki komunikacyjnej (pankyō,
rakutan). Natomiast ciekawymi zjawiskami semantycznymi na płaszczyźnie syno-
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nimii są: wprowadzanie opisów peryfrastycznych i metaforycznych, a także posługiwanie się metonimią oraz ikonicznością, które przejawiają się między innymi we
wprowadzaniu form skrótowych w celu wyrażenia mniejszego dystansu, swobodnych i koleżeńskich relacji, a niejednokrotnie postawy lekceważącej w stosunku do
obowiązków wynikających z bycia uczestnikiem studiów. Słusznie zauważa zatem
Stanisław Grabias, że „[s]lang studencki operuje chętnie metaforą i peryfrazą, tworząc swoistą, wielce swobodną interpretację rzeczywistości, bliską wizjom poetyckim i w zupełności oddaloną od ujęć logicznych właściwych stylowi naukowemu”
(2019: 132). Japońscy studenci nie są w tym względzie odosobnieni.
W ostatniej części badań dotyczących języka kampusowego uczestnicy wywiadu
zostali zapytani o podanie źródła wiedzy na temat słownictwa charakteryzującego
mowę studentów danej uczelni. Kilka osób odpowiedziało, że znajomość neologizmów wynika z kontaktów ze starszymi studentami (senpai), a ich tworzenie –
z naśladowania ich stylu komunikowania się. Określona grupa respondentów jako
głównych propagatorów nowych form ekspresji wskazała swoich kolegów i koleżanki z roku (dōkyūsei). Wśród ankietowanych kilka osób przyznało, że znajomość
kyanpasu kotoba poszerza się podczas korzystania z blogów internetowych oraz
portali i serwisów społecznościowych, których użytkownikami są studenci kształcący się w tej samej placówce. Internet stanowi obecnie niezbędne narzędzie do
wymiany informacji i poglądów na temat przywilejów, ograniczeń, a także obowiązków wynikających z kształcenia się, między innymi w kwestii wymaganych
zadań domowych, raportów, testów lub form zaliczenia przedmiotu. Wraz z tymi informacjami do powszechnego obiegu dostają się również wyrażenia socjolektalne.
Nie tylko afiliacja do placówki oświatowej, ale również profil specjalizacji nie
pozostaje bez wpływu na świadomość językową jednostki141. Warto podkreślić, że respondenci ankiety to przede wszystkim studenci, którzy zadeklarowali przynależność
do kierunków o profilu humanistycznym, głównie kierunków filologicznych, obecnie kształcący się na przyszłych specjalistów w dziedzinie języka, kultury i nauczania. Obszar zainteresowania, który niejako potwierdza wybór specjalizacji, wpływa
zarówno na ich stosunek do języka japońskiego, jak i na wiedzę i orientację w zagadnieniach językowych. Przeprowadzenie wywiadów ze studentami umożliwiło
skonfrontowanie informacji zaczerpniętych z opracowań naukowych z realną wiedzą młodych ludzi na temat ich języka i zachodzących w nim zmian.
W badaniach przeprowadzonych na wspomnianych uczelniach uczestniczyli studenci kształcący się na następujących wydziałach: Wydział Pedagogiczny (Kyōiku gakubu) – 108 osób, Wydział Literatury (Bungakubu) – 106 osób, Wydział Języków Obcych (Gaikokugo gakubu) – 77 osób,
Wydział Kultury i Ekspresji (Bunka hyōgen gakubu) – 44 osoby, Wydział Języka i Kultury (Gengo
bunka gakubu) – 12 osób, Wydział Socjologii Międzynarodowej (Kokusai shakai gakubu) – 12 osób,
Wydział Kształcenia Nauczycieli (Kyōin yōsei gakubu) – 9 osób, Wydział Edukacji Kulturowej
(Bunkyōiku gakubu) – 7 osób oraz pozostałe, m.in. Wydział Języka Narodowego (Kokugo gakubu),
Wydział Socjologii (Shakai gakubu), Wydział Informacji i Mediów (Jōhō media gakubu), Wydział
Kultury Japonii (Nihon bunka gakubu) – 26 osób.
141
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2. Socjolekt młodzieżowy a aspekty językowe
W niniejszej książce wielokrotnie akcentowano, że wakamono kotoba to środowiskowa odmiana języka, jak sama nazwa wskazuje – mowa potoczna młodszej
warstwy społeczeństwa, która wprowadza do codziennej komunikacji z rówieśnikami innowacyjne, często bardzo oryginalne formy językowe odpowiednio do
swoich indywidualnych potrzeb, a także w celu nazwania nowych lub wspólnych
dla danej grupy zjawisk fizycznych i abstrakcyjnych, uwzględniając ich znaczenie i specyfikę.
Nie każda osoba, którą klasyfikujemy do kategorii młodych posługuje się
socjolektem młodzieżowym. Wśród ludzi, w których wypowiedziach pojawiają
się elementy socjolektu młodzieżowego, należy wyróżnić osoby, które posługują się nimi intencjonalnie jako strategiami komunikacyjnymi adresowanymi do
osób współtworzących społeczność młodzieżową, oraz osoby, którym brakuje
świadomości, że struktury przez nich używane wychodzą poza ramy standardów
oraz językowej poprawności. Ludzie z natury lubią imitować – imitują również
zachowania językowe swojego otoczenia, często automatycznie i bezrefleksyjnie.
Dopiero w sytuacji wymagającej zastanowienia się nad własnym językiem po raz
pierwszy uświadamiamy sobie, w jak dużym stopniu nasz własny styl komunikowania się jest determinowany przez otoczenie.
Na gruncie językoznawstwa japońskiego rozważania nad zagadnieniem socjolektu młodzieżowego oraz współczesnych strategii komunikacyjnych młodych
Japończyków wiązane są przede wszystkim z tematyką poprawności oraz grzeczności językowej. Pod względem językowym młodym ludziom zarzuca się niedbałość i bylejakość, która doprowadza do pogłębiania się różnicy międzypokoleniowej, a także nadmierne akcentowanie swojej odmienności wobec innych. Ten
krótki opis pozwala nam dostrzec, jak ważnym narzędziem człowieka jest język;
dzięki niemu komunikujemy się nie tylko bezpośrednio, za pomocą słów, gestów
i ekspresji, ale również pośrednio – język wyraża dodatkowe informacje o nadawcy i jego stosunku do siebie i otoczenia. Ta odkodowująca funkcja języka
nabiera szczególnego znaczenia w refleksji nad zachowaniami komunikacyjnymi
młodzieży.
Jakich informacji na temat charakterystyki, poglądów oraz stosunku do rzeczywistości współczesnej młodzieży dostarcza nam język stosowany przez nich
w codziennych sytuacjach komunikacyjnych? Czy uzasadnione jest przekonanie
o tym, że japońską młodzież, która wprowadza do mowy potocznej liczne neologizmy i niekonwencjonalne środki językowe, należy obarczyć odpowiedzialnością za chaos i nieład, który zapanował w języku japońskim? Czy współcześni młodzi Japończycy wykazują lekceważący stosunek do honoryfikatywności,
będącej przecież zasadniczym komponentem języka i kultury mieszkańców
archipelagu? W odniesieniu do jakich kategorii językowych styl wyróżniający
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subkultury młodzieżowe stanowi deklarację opozycyjnej postawy wobec ładu
społecznego (Rothenbuhler 2003: 138)?
Niniejszy opis stanowi próbę przybliżenia czytelnikowi charakteru oraz specyfiki mowy młodzieżowej we współczesnej Japonii z uwzględnieniem wyżej
wymienionych aspektów. Źródłem informacji, które będą stanowić poparcie dla
stanowiska autorki wobec rozważanych tutaj zagadnień językowych, są przede
wszystkim wyniki badań terenowych, których pewna część została zaprezentowana we wcześniejszym rozdziale poświęconym znaczeniu czynników pozajęzykowych w mowie młodzieżowej.

2.1. Młodzież a grzeczność językowa
Język japoński uznaje się za wyraźnie zróżnicowany wewnętrznie ze względu
na funkcjonowanie rozbudowanego systemu form językowych odpowiadających
różnym stylom mowy, które stosuje się odpowiednio do sytuacji, stopnia zażyłości z rozmówcą, a przede wszystkim statusu rozmówcy.
To wewnętrzne zróżnicowanie dotyczy nie tylko wspomnianego wcześniej
podziału na wprowadzony pod koniec dziewiętnastego wieku język standardowy
oraz język powszechny, zachowanie się odmian regionalnych czy wyodrębnienie
się odmian środowiskowych, takich jak między innymi socjolekt młodzieżowy.
Wynika ono również z rozważanej we wcześniejszej części książki kategorii honoryfikatywności, którą konstytuują formy aprecjatywne sonkeigo oraz modestywne
kenjōgo. Ponadto w obrębie języka mówionego występuje wyraźny, umotywowany
sytuacją komunikacyjną oraz stopniem zażyłości rozmówców podział na uprzejme
formy adresatywne teineigo (tzw. kończące się na postać adresatywną spójki desu
lub czasownika -masu), które stosuje się w zwrotach adresowanych do drugiej osoby, formy potoczne (kōgo 語) oraz formy poufałe (tameguchiタメ), typowe dla
mowy rówieśników. Formy poufałe, jak sama nazwa wskazuje, stosuje się w nieformalnych dialogach z osobami o statusie równym lub niższym od mówiącego albo
z tymi, z którymi łączą rozmówcę dość bliskie relacje pozwalające na poufałość
i bezpośredniość w kontaktach.
Studenci pierwszego roku filologii japońskiej podczas zajęć stanowiących
wstęp do gramatyki opisowej języka lub studiów japonistycznych często dowiadują się, że w komunikacji japonistów z Japończykami jedną z największych
trudności stanowi nabycie sprawności w doborze struktur językowych odpowiednio do statusu rozmówcy. Zapoznanie studenta japonistyki z rozmaitymi formami
grzecznościowymi oraz kolokwialnymi na dalszych etapach studiów umożliwia
nabycie przez niego cennej wiedzy teoretycznej. Niemniej jest ona niewystarczająca, jeśli nie poprze się jej odpowiednią wiedzą socjolingwistyczną opartą na
orientacji kontekstowej, która jest pogłębiana wraz z nabywaniem doświadczenia językowego, rozumianego w tym przypadku jako obcowanie z Japończykami
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w różnych sytuacjach i okolicznościach życiowych, zwłaszcza w późniejszej karierze zawodowej.
Mozolna praca polegająca na stopniowym wprawianiu się w niełatwą sztukę balansowania między różnymi odmianami i rejestrami współczesnej japońszczyzny skłania do zadania pytania, czy również rodzimi użytkownicy języka
japońskiego napotykają podobne dylematy i trudności w codziennej komunikacji.
Respondentów ankiety, w wieku od osiemnastego do dwudziestego szóstego
roku życia, poproszono o wskazanie najczęściej stosowanych form języka japońskiego w zależności od charakteru znajomości z rozmówcą i jego statusu. W pytaniu wyróżniono dwanaście kategorii osób ze względu na pokrewieństwo, stopień
i charakter znajomości oraz wiek: rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo, młodsze rodzeństwo, przyjaciele, starsi studenci (senpai 先輩), młodsi studenci (kōhai
後輩), rówieśnicy ze studiów, profesorowie, osoby z sąsiedztwa, starsi nieznajomi oraz młodsi nieznajomi. Zaproponowano następujące odmiany sytuacyjne
japońszczyzny: formy niepoufałe, tak zwane adresatywne (desu/-masu-kei), formy poufałe, tak zwane potoczne (tameguchi), formy aprecjatywne i modestywne
(sonkeigo/kenjōgo), formy młodzieżowe (wakamono kotoba) oraz formy dialektalne (hōgen). Dane przedstawiające najczęściej udzielane odpowiedzi zostały
wyróżnione wytłuszczonym drukiem w Tabeli 12.
Tabela 12. Zróżnicowanie form używanych w codziennej komunikacji w zależności od stopnia pokrewieństwa, charakteru znajomości oraz wieku rozmówcy (Tokio i Osaka,
2015 rok)
Formy
Formy
Formy
Formy
niepoufałe poufałe aprecjatywne młodzieżowe
adresatywne
i modestywne
Rodzice
Dziadkowie
Starsze rodzeństwo
Młodsze
rodzeństwo
Przyjaciele
Starsi studenci
Młodsi studenci
Rówieśnicy
ze studiów
Profesorowie
Osoby z sąsiedztwa
Starsi nieznajomi
Młodsi nieznajomi

Formy
dialektalne

1,5%
8%
0%

50%
50%
34%

0,7%
3%
0,2%

8%
3%
17%

41%
37%
29%

0%

34%

0,2%

19%

33%

0,5%
46%
2,5%

34%
2%
48%

0,5%
47%
3%

39%
3%
24%

28%
4%
26%

1%

40%

2,5%

31%

28%

35%
42%
36%
37%

1%
2%
1,5%
20%

64%
51%
62%
32%

0,2%
0,5%
0,2%
2%

1,5%
5%
1%
10%

Źródło: badania własne autorki.
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Młodzi Japończycy w komunikacji ze starszymi studentami (46%), osobami
z sąsiedztwa (42%), a także młodszymi nieznajomymi (37%) najczęściej używają
form niepoufałych adresatywnych, uznawanych za wystarczająco oficjalne i uprzejme w zwrotach kierowanych do osób, z którymi nie łączą ich zażyłe stosunki (nieznajomi, sąsiedzi, osoby znajome, ale rzadko spotykane), a także do koleżanek
i kolegów ze studiów, którzy rozpoczęli naukę wcześniej (senpai). Formy poufałe
najczęściej stosowane są w komunikacji z członkami rodziny: rodzicami i dziadkami (50%) oraz rodzeństwem bez względu na wiek (34%). Języka potocznego używa się również w dialogach z rówieśnikami (40%), z przyjaciółmi (34%), a także
z młodszymi od siebie studentami, którzy kształcą się w tej samej placówce (48%).
Ponieważ uzyskanie statusu senpaja nadaje przywilej spoufalania się z osobami
o krótszym stażu i mniejszym doświadczeniu, od starszych studentów nie wymaga
się stosowania form adresatywnych w zwrotach do młodszych studentów (kōhai).
Formy aprecjatywne i modestywne, które zawierają najwyższy ładunek
grzeczności, są stosowane przez młodzież podczas rozmowy z profesorami
(64%), starszymi kolegami ze studiów (47%), a także w dialogach ze starszymi
nieznajomymi (62%), wobec których, ze względu na brak zażyłości oraz wiek,
wymaga się odpowiedniego dystansowania się przy użyciu form honoryfikatywnych. Wiek, status oraz brak zażyłości są więc trzema głównymi czynnikami,
które motywują wybór form honoryfikatywnych. Struktur młodzieżowych używa
się w komunikacji z bliskimi znajomymi (39%) oraz rówieśnikami (31%), którzy ze względu na przynależność do tego samego środowiska młodzieżowego
posługują się różnymi formami slangu, przede wszystkim skrótami i neologizmami, w celach zabawowych, a także by usprawnić komunikację i nadać jej odpowiednie tempo. Odmiany regionalne języka japońskiego funkcjonują w dialogach
z krewnymi: przede wszystkim z rodzicami (41%) oraz dziadkami (37%), których
uznaje się za głównych przedstawicieli lokalnej kultury i języka.
Powyższa analiza pozwala zaobserwować dwie generalne tendencje dowodzące, że we współczesnym języku japońskim, reprezentowanym również przez
młode pokolenie, odzwierciedlona zostaje ogólna zasada grzeczności wyrażona
metaforą konceptualną „szacunek to dystans” (deference is distance) (Hiraga
2005: 190). Dostrzegamy, że zarówno na osi wertykalnej – „im większa różnica
statusu i wieku”, jak i na osi horyzontalnej – „im dalsze pokrewieństwo i mniejszy stopień zażyłości z mówiącym”, tym większe są stopień grzeczności oraz
potrzeba zaakcentowania oficjalności i dystansu we wzajemnych kontaktach. Masako K. Hiraga, doszukując się świadectw ikoniczności na różnych poziomach
języka, zarówno na poziomie dźwięku i znaku, jak i słowa oraz zdania, zgodnie
z założeniem „więcej formy to więcej treści”, zauważa, że w języku japońskim
metafora konceptualna zyskuje odzwierciedlenie przede wszystkim w konstrukcjach honoryfikatywnych (2005: 186).
W języku standardowym grzeczność językowa może zostać wyrażona
na różne sposoby, ale w codziennych relacjach najczęściej stosuje się formę
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adresatywnego wykładnika honoryfikatywności (Huszcza et al. 2003:
269). Zwiększenie ładunku grzecznościowego następuje przez wstawienie
wykładnika wywyższającego (formy aprecjatywnej) lub uniżającego nadawcę wypowiedzi (formy modestywnej) przed wykładnik formy adresatywnej (-masu).
Poniższy uproszczony schemat ukazuje różnice między formami neutralnymi
oraz honoryfikatywnymi, które zawierają wykładnik adresatywności lub go nie
zawierają.
I. Forma krótka pozbawiona aprecjatywności i adresatywności:
yomu 読む ‘czytać’  temat czasownika koniugacji spółgłoskowej yom- + końcówka
formy słownikowej dla czasowników koniugacji spółgłoskowej -u.

II. Forma neutralna adresatywna:
yomimasu 読みます‘czytać’  temat czasownika koniugacji spółgłoskowej yom- + wykładnik adresatywności dla czasowników koniugacji spółgłoskowej -(i)masu.

III. Forma aprecjatywna nieadresatywna:
o-yomi ni naru お読みになる ‘raczyć czytać; zechcieć czytać’  prefiks honoryfikatywny o- + temat yom- + forma czasownika posiłkowego -(i) ni nar- + końcówka formy
słownikowej dla czasowników koniugacji spółgłoskowej -u.

IV. Forma aprecjatywna adresatywna:
o-yomi ni narimasu お読みになります ‘raczyć czytać; zechcieć czytać’  prefiks honoryfikatywny o- + temat yom- + forma czasownika posiłkowego -(i) ni nar- + wykładnik
adresatywności dla czasowników koniugacji spółgłoskowej -(i)masu.

Wszystkie formy, które zostały przedstawione w powyższym schemacie,
z wyjątkiem tej zilustrowanej w przykładzie pierwszym (yomu), są naładowane pierwiastkiem oficjalności, aczkolwiek w drugim (yomimasu) oraz czwartym
(o-yomi ni narimasu) przykładzie mamy dodatkowo do czynienia z adresatywnością wyrażoną przez dodanie cząstki -masu.
Adresatywność to właściwość języka mówionego (w konwersacji, w przemowach) oraz pisanego (np. w listach, e-mailach), oficjalnego i niepoufałego. To
środek wyrażania szacunku do osób, z którymi nie łączą nas bliskie i zażyłe stosunki albo których status lub wiek determinuje użycie wykładnika adresatywności (m.in. w relacji nauczyciel–uczeń) pomimo nawiązania z nimi bliskich relacji.
Pominięcie adresatywności w sytuacjach oficjalnych może zostać odebrane jako
przejaw spoufalania się z rozmówcą oraz braku obycia.
Dane, które zostały przedstawione w Tabeli 12, ukazują różnice w stosowaniu
form służących do wyrażania grzeczności językowej. W zależności od statusu,
stopnia zażyłości z rozmówcą oraz wieku rozmówcy formy te mogą przybrać
postać konstrukcji z wykładnikiem adresatywnym, ale bez zwiększonego ładunku
grzeczności, lub postać konstrukcji głęboko ugrzecznionych poprzez zastosowanie aprecjatywności i modestywności. Na Wykresie 4 ukazano, w odniesieniu do
których kategorii rozmówców użycie samego wykładnika adresatywności uznaje
się za niewystarczające i w rezultacie wymagane jest wprowadzenie dodatkowych wykładników honoryfikatywnych:
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Wykres 4. Użycie form aprecjatywnych i modestywnych (sonkeigo/kenjōgo) oraz form adresatywnych (desu/-masu) w zależności od stopnia pokrewieństwa rozmówców, charakteru ich
znajomości oraz ich wieku (Tokio i Osaka, 2015 rok)
Źródło: badania własne autorki.

W opinii przeważającej liczby respondentów w zwrotach do członków rodziny (rodzeństwa, rodziców, dziadków), bliskich znajomych, rówieśników oraz
młodszych studentów nie wymaga się stosowania grzeczności językowej. Dopiero w kontaktach z dziadkami ankietowani deklarują częstsze użycie zarówno
form adresatywnych, jak i form z dodatkowym wykładnikiem aprecjatywnym lub
modestywnym. Można zatem wywnioskować, że w stosunku do przedstawicieli
starszego pokolenia, nawet tych, z którymi jesteśmy spokrewnieni, powinno się
używać form niepoufałych. Formy niepoufałe z podobną częstotliwością stosuje
się również w zwrotach do osób nieznajomych, ale młodszych wiekiem. Ostatnia kategoria, w przypadku której wartość liczbowa osób wskazujących formy
adresatywne, jak i formy o zwiększonym ładunku grzeczności jest identyczna lub
bardzo podobna, to starsi studenci (187 osób, 47%).
Wyraźny wzrost częstotliwości użycia form aprecjatywnych i modestywnych przy jednoczesnym spadku częstotliwości użycia wyłącznie form adre-
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satywnych jest obserwowany w zwrotach do osób z sąsiedztwa, starszych nieznajomych oraz profesorów – w przypadku tych ostatnich wartość liczbowa
jest największa (256 osób, 64%). To właśnie w zwrotach do osób z tych trzech
kategorii zastosowanie samego wykładnika adresatywności uznaje się za niewystarczające; za najbardziej adekwatne uznaje się silniej nacechowane honoryfikatywnie struktury sonkeigo/kenjōgo, które służą do wywyższenia statusu
adresata przy jednoczesnym wyrażeniu skromnej postawy nadawcy.
Powyższe dane ukazują wpływ takich czynników, jak: wiek, status, stopień
zażyłości rozmówców oraz charakter ich znajomości, na stosowanie form wyrażających grzeczność językową przez współczesną młodzież japońską. Odpowiadają one postulowanej przez Sachiko Ide kategorii wakimae 弁え ‘roztropności;
umiejętnej oceny; rozpoznania’, która w opinii tej badaczki jest zasadniczym
komponentem honoryfikatywności w perspektywie japońskiej (2009: 238).
We see how clear-cut the distinction is in the choice of expressions; formal expressions,
realized by various degrees of honorifics, are used in addressing people categories in the
outgroup, whereas non-formal expressions are used to people categories in the ingroup.
(…) Thus, the choice of expressions is made according to the variable of power and distance of addressees (…). The choice of expressions is exactly what we mean by the choice
of linguistic forms according to discernment (Ide 2009: 238).

Wartości liczbowe, które zostały wskazane na Wykresie 4, dowodzą, że młodzi Japończycy w codziennych sytuacjach komunikacyjnych najczęściej kierują się postulowaną przez badaczkę roztropnością wyboru odpowiedniej formy
grzecznościowej. Dlaczego więc często zarzuca się młodzieży dezintegrowanie
kategorii honoryfikatywności?
Dorośli Japończycy zapytani o ich prywatny stosunek do zachowań komunikacyjnych młodzieży, których są świadkami lub uczestnikami w codziennych
sytuacjach, twierdzą, że przedstawiciele młodego pokolenia wykazują lekceważący stosunek do kategorii honoryfikatywności. W opiniach starszych użytkowników japońszczyzny grzeczność językową należy pielęgnować, gdyż jest to jeden
z fundamentów japońskiej komunikacji, zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak
i prywatnej, a niedbałość młodzieży w tej kwestii jest czymś nieakceptowalnym.
Zarzuty stawiane młodym ludziom dotyczą dwóch aspektów: stronienia od stosowania form o zwiększonym ładunku grzeczności w komunikatach kierowanych
do dorosłych oraz stosowania form grzecznych, ale w sposób niepoprawny – często wynikający z braku dostatecznej wiedzy teoretycznej na temat prawidłowego
użycia form honoryfikatywnych, a także z braku odpowiedniego doświadczenia
komunikacyjnego.
Poniżej przedstawiony został opis wniosków wynikających z analizy wywiadów przeprowadzonych wśród japońskich studentów. Pytania dotyczyły zagadnień językowych, które w opinii autorki są najbardziej aktualne w obecnej

Socjolekt młodzieżowy a aspekty językowe

245

sytuacji językowej w Japonii. W wywiadach ze studentami poruszone zostały trzy
zasadnicze kwestie odnoszące się do stosowania form honoryfikatywnych w życiu codziennym.
I. Czy posługujesz się formami honoryfikatywnymi zawsze, kiedy rozmawiasz
z osobami, które uznajesz za wyższe od siebie statusem?
Na powyższe pytanie przeważająca większość zapytanych (85%) udzieliła odpowiedzi twierdzącej, przyznając, że w komunikacji z osobami o wyższym statusie,
a zwłaszcza z profesorami i wykładowcami, należy używać form, które w sposób
adekwatny wyrażają szacunek do tych osób. Studenci podkreślili, że w nieoficjalnych dialogach z wykładowcami podczas przerw albo w sytuacji przypadkowego
spotkania profesora, na przykład podczas zakupów lub powrotu z uczelni do domu,
za wystarczająco grzeczne uznaje się użycie samych form adresatywnych. Natomiast gdy student zwraca się do profesora z prośbą lub pytaniem, stopień grzeczności powinien być wyższy – wyrażony przy użyciu form aprecjatywnych. Kilku
studentów przyznało, że czasem zdarza im się pominąć użycie formy honoryfikatywnej w zwrotach do swoich wykładowców, ale wyłącznie wtedy, kiedy łączą ich
długa znajomość i przyjazne stosunki, dzięki czemu mają pewność, że profesor nie
pogniewa się na studenta za sporadyczne użycie formy bardziej poufałej.
Studenci z Osaki podkreślali również wewnętrzne zróżnicowanie honoryfikatywności, istnieją bowiem różne stopnie uprzejmości, które należy dostosować do
okoliczności. W rozmowach z profesorami, z którymi łączą ich bliskie relacje, oraz
starszymi kolegami i koleżankami ze studiów, zamiast posługiwać się standardową
odmianą języka aprecjatywnego i modestywnego, uznawanego za bardzo oficjalny,
w pewnych okolicznościach posługują się haru keigo ハル敬語 – odmianą honoryfikatywności wystarczająco grzeczną, ale wyrażającą mniejszy dystans. Haru keigo
to lokalna odmiana grzeczności językowej, która funkcjonuje w regionie Kansai.
Jej nazwa pochodzi od głównego wykładnika honoryfikatywności, jakim jest forma
syntaktyczna -haru dodawana do tematu czasownika (np. ikiharu/ikaharu 行きは
る・行かはる ‘raczyć iść’, tabeharu 食べはる ‘raczyć widzieć’)142.
Osoby, które udzieliły odpowiedzi przeczącej na pytanie, czy stosują formy
honoryfikatywne w rozmowie z osobami o wyższym statusie, zwróciły uwagę
na to, że do tej kategorii zaliczają się również studenci z dłuższym stażem na
uczelni, do których zdarza im się zwracać za pomocą form mniej nacechowanych grzecznościowo. Nie jest to w ich opinii motywowane brakiem szacunku,
a stopniem zażyłości i znajomości. Studenci twierdzą, że w zwrotach do starszych

142
Morfologiczne zmiany formy -haru w dialektach Osaki i Kioto (zmiana z postaci -yaharu
dla obu dawnych form dialektów do dzisiejszego -aharu dla Kioto oraz -iharu dla Osaki) opisuje
Asuka Takemura w tekście Haru keigo no keitai henka no tsūjiteki kōsatsu. Ōsaka, Kyōto no hikaku
o tōshite [Badania diachroniczne nad morfologicznymi zmianami haru keigo: Porównanie Osaki
i Kioto] (2009).
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kolegów, z którymi nawiązali bliższe stosunki, użycie języka honoryfikatywnego
nie jest konieczne, zwłaszcza jeśli senpai sam pierwszy zaproponuje zarzucenie
form adresatywnych na rzecz form poufałych. W przeciwnym wypadku stosuje
się formy o ładunku grzecznościowym, ale mniej oficjalne od tych, których używa się w rozmowie z profesorami. Jeden ze studentów z Tokio przyznał, że ze
względu na to, że rozpoczął kształcenie na uniwersytecie w późniejszym wieku
niż koledzy z pierwszego roku studiów, był starszy również od swoich senpajów,
i to nie pozostało bez wpływu na jego wybór struktur językowych. W zwrotach do
starszych kolegów używał więc form adresatywnych, ale wraz z pogłębianiem się
zażyłości często następowało spontaniczne przejście na formy poufałe.
Młodzi mężczyźni przyznali, że w zwrotach kierowanych do starszych studentów ze swojej uczelni często stosują kontrakcję formy adresatywnej -ssu っす zamiast formy adresatywnej czasownika -masu lub spójki desu (np. shitteru-ssu 知
ってるっすzamiast shitte imasu 知っています ‘wiem’; boku no mon-ssu 僕の
もんっす zamiast boku no mono desu 僕のものです ‘to jest moja rzecz’). Popularną w ostatnich latach formę skrótową -ssu uważa się za potoczny odpowiednik
formy adresatywnej, który służy do wyrażania grzeczności, ale generalnie uznaje
się ją za nieodpowiednią w zwrotach do osób o wyższym statusie, gdyż wrażenie uprzejmości jest tutaj wyraźnie osłabione (Inoue 2017: 23). Forma ta jednak
coraz częściej przenika do języka mediów i pojawia się przede wszystkim w wypowiedziach młodych prezenterów. Ich zachowania językowe wywołują krytykę
tradycjonalistów językowych, którzy zarzucają przedstawicielom mediów wprowadzanie chaosu do kategorii honoryfikatywności (keigo no konran).
Wszyscy ankietowani studenci zgodnie przyznali, że niezależnie od płci, wieku oraz statusu rozmówcy użycie form adresatywnych (desu/-masu) jest konieczne podczas pierwszej rozmowy z nowo poznaną osobą. Grzeczność w sytuacji
pierwszego spotkania zwiększa szansę na dobry początek znajomości i zmniejsza
ryzyko urażenia rozmówcy niewłaściwie dobraną strukturą. Ostrożność w doborze odpowiedniej formy językowej jest najważniejszym aspektem komunikacji
Japończyków, zwłaszcza na początku znajomości. Japońska młodzież również
stara się przestrzegać tej zasady.
II. Czy oceniasz swoje zdolności stosowania form honoryfikatywnych jako rozwinięte, a poziom ich opanowania jako wysoki i zadowalający?
Podczas wywiadów z przedstawicielami młodego pokolenia okazało się, że
prośba o ocenienie własnych zdolności językowych oraz poziomu opanowania
zasad honoryfikatywności wzbudziła wśród studentów najwięcej emocji, ale jednocześnie stworzyła podłoże dla ciekawej wymiany poglądów.
Trzy czwarte zapytanych osób (ok. 220 studentów) udzieliło odpowiedzi przeczącej – oceniło swój poziom opanowania zasad honoryfikatywności jako niski
lub bardzo niski. Pozostałe osoby przyznały, iż używanie grzecznych struktur nie
sprawia im większego problemu. Wynika to między innymi z faktu, że pochodzą

Socjolekt młodzieżowy a aspekty językowe

247

z rodzin pielęgnujących dawne tradycje i dbających o kulturę języka, w których
wymaga się stosowania honoryfikatywności na co dzień, również w zwrotach
do najbliższych. Z grzecznością językową nie mają również problemów studenci
pracujący dorywczo, których stanowisko wymaga kontaktu z klientem, na przykład w biurach obsługi klienta czy sklepach. Stosowanie honoryfikatywności
w zwrotach do klientów to wymóg i podstawowa zasada pracy w sektorze usług,
surowo przestrzegana w całej Japonii. Osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających kontaktu z klientem uczestniczą w specjalnych szkoleniach, podczas
których mogą nabyć również odpowiednie kwalifikacje językowe.
Wśród studentów, którzy wstępnie ocenili swoje umiejętności jako wysokie,
znalazły się również osoby, które w toku dyskusji, po głębszym zastanowieniu,
przyznały, że choć wydaje im się, że stosują struktury honoryfikatywne w sposób poprawny, często okazuje się, że nieintencjonalnie popełniają wiele błędów.
Dopiero dyskusja na ten temat uświadomiła im, iż błędnie ocenili swoje kompetencje językowe. O nieumiejętnym operowaniu strukturami grzecznościowymi studenci przekonują się również na ostatnim roku studiów, kiedy inicjują działania mające
na celu znalezienie przez nich pracy (shūshoku katsudō 就職活動). Uczestnicząc
w rozmowach kwalifikacyjnych, podczas których honoryfikatywność stanowi obowiązkową formę komunikacji z przyszłym pracodawcą, studenci przekonują się
o trudnościach prowadzenia rozmowy na płaszczyźnie zawodowej.
Osoby, które oceniły swój poziom opanowania zasad honoryfikatywności
jako niski, do najczęściej popełnianych błędów zaliczyły wprowadzanie dwóch
form grzecznościowych do jednej struktury, co prowadzi do wspomnianego już
zjawiska przeładowania honoryfikatywności (nijū keigo). Niemniej dwóch wykładników grzeczności w obrębie jednej struktury143 nie stosują wyłącznie przedstawiciele młodego pokolenia – jest to swoista maniera językowa dostrzegalna
w wypowiedziach przedstawicieli wszystkich grup społecznych144.
Do często popełnianych błędów, na które zwrócili uwagę studenci, należą
również: mieszanie form wywyższających (sonkeigo) z formami uniżającymi
(kenjōgo) – co w rezultacie może doprowadzić do urażenia uczuć rozmówcy –
143
Przykładowo w strukturze aprecjatywnej ossharareru 仰られる ‘raczyć rzec’ występują dwa
wykładniki honoryfikatywne: 1) ossha(r)- (temat czasownika ossharu 仰る, który stanowi wariant
aprecjatywny czasownika iu 言う ‘mówić’) oraz 2) -(r)areruられる (końcówka formy gramatycznej
honoryfikatywnej).
144
Z myślą o współczesnych Japończykach powstaje wiele opracowań naukowych, a także
stron internetowych poświęconych korygowaniu błędów pojawiających się w oficjalnych zwrotach grzecznościowych, które stosuje się w bijinesu keigo ビジネス敬語 ‘honoryfikatywności
biznesowej’. Promowaniu poprawnego użycia form honoryfikatywnych zostały poświęcone
publikacje: A. Karasawy Keigo surasura BOOK [Książka, która upłynni stosowanie honoryfikatywności] (2005), Y. Watanabego Surasura hanaseru keigo nyūmon [Wprowadzenie do płynnie
mówionego języka grzecznego] (2006), N. Hanyi Dekiru hito no keigo no tadashii tsukaikata
[Prawidłowe użycie języka grzecznego przez zdolnych ludzi] (2009) oraz A. Kikuchiego Keigo
sainyūmon [Ponowne wprowadzenie do honoryfikatywności] (2010).
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a także nieodpowiednie stosowanie czasowników benefaktywnych (np. użycie
neutralnego czasownika morauもらう ‘otrzymać’ zamiast nacechowanego modestywnie itadaku 頂く‘skromnie otrzymać’, gdy przełożony wyświadcza komuś
przysługę lub ofiarowuje prezent). Za nieprawidłowe zachowanie komunikacyjne
uznaje się również nadmierne stosowanie aizuchi 相槌 ‘wtrąceń’, które mają na
celu podtrzymanie kontaktu z rozmówcą (pełnią funkcję fatyczną) w dialogach
z wykładowcami (np. ē ええ lub un うん zamiast bardziej eleganckiego hai はい
‘tak’ oraz hē? へえ? zamiast sō desu ka? そうですか ‘naprawdę?’).
III. Czy uważasz stosowanie form honoryfikatywnych w zwrotach kierowanych do
kolegów z roku za coś nienaturalnego?
W przypadku ostatniej poruszonej kwestii większość respondentów reprezentowała podobne stanowisko. Ankietowani uważają, że w bezpośrednich zwrotach do
kolegów i koleżanek z roku stosowanie struktur grzecznościowych jest zjawiskiem
sporadycznym i zawsze uwarunkowanym czynnikami pozajęzykowymi, między
innymi stopniem zażyłości z rozmówcą, jego wiekiem lub okolicznościami.
Wszyscy respondenci zgodnie stwierdzili, że w dniu inaugurującym początek pierwszego semestru na uczelni studenci komunikują się w stylu niepoufałym, uznawanym za najbardziej odpowiednią i asekuracyjną formę komunikacji
z nowo poznanymi osobami. Studenci zapytani o najbardziej adekwatny moment
przejścia od stylu niepoufałego do stylu poufałego przyznali, że nie zależy to
od długości wspólnie spędzonego czasu, ale od charakteru znajomości i stopnia
zażyłości. Z osobami, które wydają się odpowiednimi partnerami do zawarcia
bliższej znajomości, a nawet przyjaźni, przejście na poziom języka poufałego następuje bardzo szybko, czasem już w pierwszym dniu znajomości. Z osobami,
z którymi młodzi ludzie nie znajdują „wspólnego języka” (jap. ki ga awanai 気
が合わない ‘nie pasować do siebie’ lub hanashi ga awanai 話が合わない ‘nie
móc się dogadać; nie mieć wspólnego języka’), zmiana stylu z uprzejmego na
poufały następuje stopniowo, czasem bardzo wolno, a w niektórych przypadkach
może nie nastąpić nigdy. W takich sytuacjach pomimo tego, że dana osoba jest
kolegą lub koleżanką z roku, do dnia ukończenia studiów we wzajemnych relacjach stosuje się struktury wyrażające dystans.
Kilku respondentów zwróciło uwagę na tendencję do stylizowania mowy na
język honoryfikatywny (keigo-ppoku hanasu 敬語っぽく話す), a mianowicie
do intencjonalnego wyrażania wrażenia honoryfikatywności, ale z częściowym
naruszeniem jej zasad. Zjawisko to realizuje się między innymi poprzez użycie
wcześniej wspomnianej formy -ssu w zwrotach do rówieśników, z którymi nie
zbudowano bliższej więzi, albo w zwrotach do kolegów z roku podczas zajęć,
najczęściej w obecności wykładowcy, kiedy wypada przynajmniej zaakcentować
uprzejme podejście do rozmówcy.
Studenci zapytani o najczęściej wykorzystywane formy w trakcie uczestniczenia w zajęciach i wykładach przyznali, że starają się dostosować język wypowie-
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dzi do sytuacji. Podczas wygłaszania referatu, zadawania pytania wykładowcy
lub dyskusji w jego obecności generalnie wprowadza się formy grzeczne adresatywne. Niemniej w opinii części studentów przechodzenie na płaszczyznę języka
poufałego zdarza się niejednokrotnie nawet w obecności nauczyciela w zwrotach kierowanych do kolegów lub koleżanek z ławki, gdyż wybór takich struktur
językowych uznaje się w określonym momencie za bardziej naturalny. Ponadto
częstym zjawiskiem jest używanie form adresatywnych w stosunku do kolegów
i koleżanek z roku, którzy są starsi od mówiącego, i w związku z tym, że wiek stanowi jeden z głównych czynników determinujących styl komunikacyjny, selekcja
formy językowej powinna wyrażać oficjalność wzajemnych relacji.
Powyższa analiza ponownie unaocznia wpływ czynników takich jak status,
wiek i stopień bliskości na dobór odpowiedniego stopnia grzeczności językowej lub zarzucenie jej w zwrotach do przedstawicieli środowiska akademickiego w konkretnych okolicznościach. W opiniach studentów pojawił się również
dodatkowy istotny czynnik, jakim jest miejsce, w którym zachodzi akt komunikacyjny – w tym wypadku sala wykładowa. Można powiedzieć, że sala wykładowa niejako narzuca stosowanie przede wszystkim form bardziej oficjalnych,
gdyż stanowi miejsce do nauki oraz kształtowania i wymiany poglądów, a pokazując miniaturę społeczeństwa, odzwierciedla panujące w nim zhierarchizowane
relacje. W Tabeli 13 przedstawiono wpływ wspomnianych czynników na użycie
różnych form honoryfikatywnych (keigo) oraz form typowych dla wypowiedzi
poufałych stosowanych wśród rówieśników (tameguchi).
Tabela 13. Stosowanie form honoryfikatywnych (keigo) oraz poufałych (tameguchi) motywowane miejscem, stopniem bliskości oraz statusem i wiekiem rozmówcy (Tokio
i Osaka, 2015 rok)
Rozmówcy
Lektorzy
i wykładowcy
kyōshi/ kōshi
Koledzy z roku
dōkyūsei
Studenci, którzy
rozpoczęli naukę
wcześniej
senpai

Charakter znajomości
bliscy

W sali wykładowej Poza salą wykładową
X
Y

niebliscy

X

X

bliscy
niebliscy
rówieśnicy
starsi
bliscy
niebliscy
starsi
młodsi

Y
X
Y
X
X
X
X
X

Z
X
Z
X
Y
X
X
Y

X – wyłącznie keigo
Y – sporadycznie tameguchi
Z – wyłącznie tameguchi
Źródło: badania własne autorki.
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W sali wykładowej, czyli przestrzeni stosunków oficjalnych, w miejscu odbywania się zajęć, wykładów, egzaminów oraz wygłaszania referatów, dominują
formy honoryfikatywne, na poziomie przynajmniej adresatywnym, w zwrotach
skierowanych zarówno do nauczycieli, jak i kolegów, koleżanek z roku. Jedynie
w przypadku rówieśników, a zwłaszcza osób, z którymi zostały nawiązane koleżeńskie relacje, akceptowane jest sporadyczne użycie języka kolokwialnego we
wzajemnej komunikacji nawet w obecności nauczyciela, który jako obserwator,
a więc osoba zewnętrzna, przyzwala na użycie form poufałych, jeśli komunikat
nie został skierowany bezpośrednio do niego.
Poza salą wykładową, w sytuacjach mniej oficjalnych, selekcja form językowych bywa bardziej urozmaicona ze względu na silny wpływ takich czynników,
jak stopień zażyłości oraz wiek rozmówcy. W związku z tym w komunikacji
z rówieśnikami z większą swobodą wybiera się odpowiedni rejestr. Język honoryfikatywny nadal stanowi kategorię dominującą w relacjach z nauczycielami
i starszymi uczniami, aczkolwiek w sporadycznych sytuacjach pojawia się forma
kolokwialna i bardziej poufała.
Powyższa analiza pozwala dostrzec zasadniczą rolę miejsca jako płaszczyzny narzucającej oficjalność lub jej brak w interakcjach społecznych, w wyborze
odpowiednich form językowych. Ukazuje również elastyczność w selekcji stylu
językowego współczesnej młodzieży, która w pewnym stopniu zaprzecza stereotypowemu pojmowaniu japońskiej etykiety językowej jako skostniałej, kategorycznej i bezkompromisowej w każdych okolicznościach.

2.2. Młodzież a norma i poprawność językowa
W opinii wielu dorosłych Japończyków młode pokolenie należy obarczyć odpowiedzialnością za wprowadzanie chaosu i nieporządku do ich języka, a zatem
mniej lub bardziej intencjonalne dezintegrowanie go. Negatywnej ocenie stanu
współczesnej japońszczyzny często towarzyszą takie określenia przydawkowe,
jak henna 変な‘dziwna’, okashii おかしい ‘śmieszna’, midarete iru 乱れている
‘chaotyczna; zdezintegrowana’, machigaeta 間違えた ‘błędna’ oraz tadashiku
nai 正しくない ‘niepoprawna’. Obecnie często krytykuje się przejawy stopniowego oddalania się japońszczyzny od ładu i estetyki jako postulowanych przez
purystów wyróżników poprawnego języka w tradycyjnym ujęciu.
Przedstawiciele młodego pokolenia za pośrednictwem internetu, który oferuje możliwość pasywnego i aktywnego korzystania z szeroko dostępnych portali,
blogów oraz forów, takich jak japońskie forum Nichanneru (dosł. ‘kanał drugi’),
w dynamicznym tempie popularyzują nowe struktury językowe, którym zarzuca się niegramatyczność, a nierzadko również nielogiczność. Młodzież upatruje
w tym jedynie dobrą zabawę lub możliwość sprawniejszego przekazu informacji,
ale dla przedstawicieli starszego pokolenia wciąż pogłębiający się zasób niezro-
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zumiałych i niegramatycznych innowacji językowych jest zjawiskiem trudnym
do zaakceptowania:
Oprócz języków regionalnych otwarcie krytykuje się socjolekt młodzieżowy, który z łatwością można uznać za przyczynę nieporządku, jaki zapanował w języku japońskim. Między
innymi: omijanie cząstki -ra w formie mirareru, formy skrótowe, tj. shūkatsu (od wyrażenia
shūshoku katsudō), intonacja wznosząca w końcowej części formy ~ja nai desu ka? w wypowiedziach orzekających, a nie pytających, omijanie struktur honoryfikatywnych. To wszystko
powoduje, że zwłaszcza w opinii osób w podeszłym wieku młodzieżowa odmiana języka jest
„nieprzyjemna dla ucha” i „nie wiadomo, o co w niej chodzi” (Tabayashi 2003: 103).

Polemika toczy się nieustannie podczas paneli dyskusyjnych dotyczących zagadnień współczesnego języka, budząc dziś nie mniejsze, a może nawet i większe
kontrowersje niż trzydzieści lat temu. Czy wobec tego należy przypuszczać, że
mimo ciągłego pojawiania się negatywnych opinii na temat wspomnianej dezintegracji języka nie udało się nad nią zapanować albo może obecnie bardziej się
ona pogłębia? Ponadto czy współcześni młodzi Japończycy są świadomi tego,
jakie kontrowersje na forum dyskusji naukowej wzbudzają wprowadzane przez
nich propozycje zmian nie tylko na płaszczyźnie leksykalnej, ale także w warstwie gramatycznej języka japońskiego?
Tego typu pytania można kierować do młodych ludzi, zachęcając ich do refleksji nad własnymi zachowaniami językowymi, ale wcześniej należałoby zastanowić się, czy zarzucanie młodym użytkownikom języka, że psują japońszczyznę,
jest rzeczywiście uzasadnione. Socjolekt młodzieżowy nie jest przecież zjawiskiem typowym jedynie dla Japonii, a zatem udzielenie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie wymagałoby konsekwentnego obarczenia młodzieży w innych
krajach odpowiedzialnością za „dezintegrowanie” własnych języków ojczystych.
Stanowisko to jest zbyt surowe.
Innowacje językowe, jeśli zostaną zaakceptowane w uzusie, czyli normie użytkowej języka, niewątpliwie wpływają na jego rozwój, gdyż wyznaczają ewentualne kierunki zmian, niemniej nie mają one aż tak ogromnej siły sprawczej, żeby
zagrażać tradycji językowej, która rozwija się od setek lat. Co więcej, leksemy zaliczane do socjolektu młodzieżowego mają nierzadko charakter tymczasowy, a ich
żywotność podyktowana jest modą (stąd często określa się je mianem ryūkōgo
‘słownictwa modnego’). Język ulega rozmaitym transformacjom wraz z kulturą
danej społeczności. Dyskusja na temat chaosu, który w nim zapanował, wymagałaby zatem wstępnego założenia, że język jest sam w sobie skostniały i zasad
w nim panujących nie należy naruszać za wszelka cenę, a taka supozycja wydaje
się nietrafna. Niewątpliwie w każdym języku istnieje pewien narzucony porządek, który możemy nazywać ładem. Podtrzymanie go jest łatwiejsze na płaszczyźnie sformalizowanego langue niż bardziej elastycznego parole, w którym
dynamika zmian zachodzi częściej (Maruyama 2001: 66–67; Okimori 2010: 4).
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Bugajski podkreśla natomiast, że mówiąc o przeobrażeniach językowych,
mamy do czynienia z ewolucją, a nie dezintegracją:
Sięgając do tekstów dawniejszych, obserwujemy liczne rozbieżności między nimi a tekstami
sformułowanymi przy wykorzystaniu współczesnego systemu językowego. (…) Najłatwiej
dostrzegalne są zmiany systemu słownikowego, ponieważ ewoluuje on najszybciej i jego
elementy są podstawowymi nośnikami funkcji symbolizującej. (…) Jednak nie tylko słownictwo podlega zmianom. Zmienia się także gramatyka, chociaż w tym przypadku ewolucja nie
jest tak łatwo dostrzegalna, gdyż jest to proces wolniejszy (Bugajski 1993: 99–100).

Podobne stanowisko reprezentowali już 30 lat temu japońscy badacze, którzy
podkreślali, że język jest żywym tworem, który zmienia się adekwatnie do postępujących przeobrażeń społecznych (Kindaichi et al.1981: 46). W porównaniu
z intensywnością i dynamiką zmian, które zachodziły na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku w epoce Meiji współczesny język japoński jest dość
stabilny, a transformacje, którym ulega, mają dużo mniejszą skalę (1981: 8–9)145.
Kolejny zarzut kierowany do młodych użytkowników języka japońskiego dotyczy nagminnej tendencji do popełniania błędów językowych.
Andrzej Markowski za błąd językowy uznaje odstępstwo od kryteriów poprawności językowej, przy czym należy podkreślić, że w każdym języku funkcjonują odmienne kryteria poprawności dostosowane do panujących w nim reguł
językowych: „Są to (…) takie innowacje, które nie znajdują uzasadnienia funkcjonalnego: nie usprawniają porozumiewania się, nie wyrażają nowych treści, nie
przekazują na nowo, w inny sposób emocji nadawcy itd.” (Markowski 2005: 55).
Markowski wyróżnia dwa typy błędów języka polskiego:
– zewnątrzjęzykowe, które określa błędami zapisu (ortograficzne i interpunkcyjne),
– wewnątrzjęzykowe, które dzieli na błędy systemowe: gramatyczne, leksykalne, fonetyczne, oraz błędy użycia (stylistyczne) (2005: 55–56).
W języku japońskim zjawisko błędu językowego (goyō 誤用, machigai 間違
い) również odnosi się do wspomnianych płaszczyzn: zewnętrznej i wewnętrznej
języka. Wyróżniamy błędy ortograficzne (wynikające z niepoprawnego zapisu,
pominięcia znaku lub jego części), gramatyczne, leksykalne, fonetyczne oraz stylistyczne. Wraz z pojawieniem się tekstu drukowanego w epoce Meiji w języku
japońskim rozwinęła się też interpunkcja. Zasady interpunkcyjne naśladują system zachodni, chociaż w niektórych wypadkach ich symbole różnią się formą od

145
Badacz ten zauważa, że nawet najpowszechniejsze i najbliższe Japończykowi leksemy służące do nazywania lub zwracania się do ojca i matki, otōsan お父さん i okāsan お母さん, to wytwór dziewiętnastowiecznych przemian językowych wprowadzonych przez japońskie Ministerstwo
Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii Monbushō (dzisiejsze Monbukagakushō) (Kindaichi
1981: 46).
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tych, które funkcjonują w zachodnich tekstach drukowanych (np. znakiem cudzysłowu w języku japońskim jest 「」, a symbolem kropki 。).
Kitahara niejednokrotnie podkreśla, że celem jego badań nie jest wytykanie
Japończykom niepoprawnego użycia języka i zakazywanie im używania form
uznawanych za odbiegające od normy językowej, ale przede wszystkim przedstawienie etymologii danego zjawiska językowego, a także zapoznanie czytelnika z głównymi przyczynami, które decydują o tym, że daną formę należy
uznać za nieprawidłową. Zaznacza przy tym wpływ socjolektów i odmian regionalnych na obecnie modne innowacje językowe (Kitahara 2004: ze wstępu).
Yasuko Ichikawa wyróżnia natomiast dwa podstawowe poziomy błędów popełnianych przez współczesnych Japończyków: poziom zdania (bun reberu 文レ
ベル) i poziom konwersacji (danwa reberu 談話レベル), a w ten sposób akcentuje podział języka japońskiego na język pisany (kakikotoba) oraz język mówiony (hanashikotoba) (2001: 15). Zauważmy, że za jeden z podstawowych błędów
uznaje się wprowadzanie elementów właściwych dla języka mówionego do tekstu pisanego, rzadko odwrotnie.
W odniesieniu do języka pisanego młodym Japończykom najczęściej wypomina się brak pewności co do poprawnej pisowni znaków kanji, zwłaszcza
w zapisie homonimów, czyli leksemów, które różnią się zapisem i treścią semantyczną, ale w warstwie brzmieniowej są identyczne. Częste błędy pojawiają
się również w pracach pisemnych, to jest wypracowaniach, pracach zaliczeniowych i dyplomowych, a polegają na omyłkowym wprowadzaniu wyrażeń
właściwych dla komunikacji werbalnej do tekstów pisemnych, co nie odpowiada standardom pisania w języku japońskim. Natomiast na płaszczyźnie języka
mówionego nieustannie podkreśla się nagminne stosowanie form właściwych
dla języka kolokwialnego, a także wspominane już niejednokrotnie niedostatki
w posługiwaniu się honoryfikatywnością.
Jeśli chodzi o rozważane tu zjawisko poprawności językowej współczesnych
Japończyków, to ankiety i wywiady ze studentami dotyczyły dwóch płaszczyzn:
oceny własnej poprawności językowej w odniesieniu do języka ojczystego, zarówno w stosunku do jego wersji mówionej, jak i pisanej, a także ustosunkowania się
do zarzutu o nieład, który zapanował we współczesnym języku japońskim i za który
odpowiedzialnością obarcza się przede wszystkim właśnie najmłodsze pokolenie.
Respondentów ankiety zapytano o to, czy w ich opinii we współczesnym języku japońskim zapanował chaos i nieporządek (Gendai no Nihongo wa midarete
iru to omoimasu ka?).
Ponad połowa zapytanych osób (217 osób na 401 respondentów, 54%) wskazała odpowiedź: „uważam, że panuje w nim niewielki chaos” (sukoshi midarete
iru to omou). Drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią (88 osób, 22%) było:
„uważam, że panuje w nim ogromny chaos” (totemo midarete iru to omou).
74 osoby (18,5%) przyznały, że „trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na
ten temat” (dochira to mo ienai). Jedynie 22 osoby (5,5%) udzieliły przeczącej
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Wykres 5. Stanowisko studentów w stosunku do występowania zjawiska chaosu i nieładu we
współczesnym języku japońskim (Tokio i Osaka, 2015 rok)
Źródło: badania własne autorki.

odpowiedzi: „wcale tak nie uważam” (mattaku sō omowanai), przyznając, że
w ich opinii w języku japońskim nie panuje żaden nieład.
Powyższe dane wskazują zatem, że przeważająca grupa studentów reprezentujących młode pokolenie Japończyków – aż 76% – uważa, że współczesny język
japoński jest zdezintegrowany w stopniu dużym lub umiarkowanym.
W celu uzyskania bardziej klarownego obrazu oceny obecnej sytuacji języka
japońskiego podczas wywiadów ze studentami poproszono osoby, które udzieliły
odpowiedzi pozytywnej na temat występowania zjawiska chaosu we współczesnym języku japońskim, o podanie przykładów dowodzących prawdziwości tego
założenia.
Najczęściej wskazywanymi przejawami nieporządku języka japońskiego
były błędy słownikowe polegające na użyciu słowa w niewłaściwym znaczeniu
lub wprowadzaniu jednostek slangu młodzieżowego do komunikacji z osobami
o wyższym statusie (np. przymiotnika kebai けばい ‘rzucający się w oczy; krzykliwy’ zamiast standardowego przymiotnika niepredykatywnego hade na 派手
な). Kolejną często wskazywaną kategorią były innowacje leksykalne, do których
zaliczono również od niedawna panującą modę na nadawanie japońskim dzieciom
niekonwencjonalnych imion (tzw. DQN nēmu DQNネーム ‘absurdalnych imion’
lub kirakira nēmu キラキラネーム ‘błyszczących/migoczących imion’146).
146
Niekonwencjonalne imiona opisuje się jako kirakira ‘błyszczące; migoczące’ lub DQN (od
pejoratywnego określenia osób o niskiej inteligencji, ignorantów), aby zaakcentować, że swoją oryginalnością wyróżniają się i przyciągają uwagę oraz krytykę otoczenia. Należą do nich m.in. poja-

Socjolekt młodzieżowy a aspekty językowe

255

Uczestnicy wywiadów przyznali, że nieład języka japońskiego znajduje też
odzwierciedlenie na płaszczyźnie morfologii, gdzie pojawiają się błędy gramatyczne (np. niepoprawne użycie struktur aprecjatywnych i modestywnych), jak
również wprowadzane są rozmaite innowacje składniowe (np. użycie pytania rozłącznego w zdaniu orzekającym w wypowiedzi pierwszoosobowej watashi tte ~ja
nai desu ka? ‘jeśli chodzi o mnie, to czyż nie jestem …?’). Częstym zjawiskiem
są także błędy słowotwórcze, polegające między innymi na dodaniu sufiksu przymiotnikowego -teki, który w standardowej odmianie łączy się z rzeczownikami
w celu utworzenia przymiotnika niepredykatywnego, do zaimka pierwszej osoby
(np. w konstrukcjach typu watashi-teki ni wa ‘w moim wypadku; dla mnie; jeśli
chodzi o mnie; co do mnie’).
Liczna grupa respondentów wskazała socjolekt młodzieżowy jako źródło
błędów stylistycznych, które przejawiają się między innymi w występowaniu
licznych form skrótowych (w postaci skrótów, skrótowców i kontrakcji) oraz
nagminnym stosowaniu wyrazów wieloznacznych, które wprawdzie nie naruszają norm gramatycznych i składniowych, ale stanowią przeszkodę utrudniającą płynność i jasność przekazu.
Osoby, które zaprzeczyły występowaniu zjawiska nieładu i nieporządku w języku japońskim, próbowały dowieść, że zarzuty kierowane do młodych ludzi nie
mają uzasadnienia w historycznym rozwoju języka japońskiego. W opinii jednej
z respondentek młodzi Japończycy nie dostrzegają nieporządku w japońszczyźnie, ale nieustannie następujące i wzajemnie wypierające się zmiany, które są
motywowane zewnętrznymi transformacjami:
Często dyskutuje się na temat chaosu, który zapanował w języku japońskim, ale ja uważam,
że to nie chaos, a zmiany następują w naszym języku. Od dawna, wraz z biegiem czasu,
język japoński ulegał wielu zmianom. Do tego stopnia, że chociaż uczymy się tekstów
z czasów Heian podczas zajęć z języka starojapońskiego, prawie wcale ich nie rozumiemy.
Dlatego uważam, że nasza mowa wcale nie jest chaotyczna i niepoprawna, a jedynie różni
się od mowy sprzed 50 lat (studentka Uniwersytetu Baika Joshi w Osace, 19 lat).

Pewna grupa studentów podkreślała, że zmiany następujące w każdym języku
to zjawisko naturalne, które nie powinno ulegać wartościowaniu jako coś pozytywnego lub negatywnego. Inni respondenci wyrażali swój przychylny stosunek
do innowacji językowych wprowadzanych przez współczesną młodzież, twierdząc, że dzięki nim posługiwanie się językiem staje się przyjemniejsze. Studenci
podkreślili natomiast, że należy zachować ostrożność i starać się w miarę własnych możliwości świadomie operować językiem.
wiające się kilka lat temu męskie imię Adamu ‘Adam’ zapisywane chińskim znakiem na mężczyznę
男 lub graficznie wyrażone ideogramami na żółtego misia 黄熊 imię czytane jako Pū (w nawiązaniu
do imienia bohatera bajki Winnie-the-Pooh).
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W drugiej części wywiadu poświęconego zagadnieniom związanym z tematyką poprawności językowej studenci zostali poproszeni o dokonanie oceny
stopnia opanowania oraz praktycznego użycia znaków systemu kanji. Spośród
ponad 200 zapytanych osób znaczna większość oceniła własny poziom znajomości kanji jako niski (60%) lub niższy w stosunku do sytuacji sprzed kilku lat
(32%) – z czasów kształcenia się w szkołach gimnazjalnych i licealnych, kiedy
znajomość pisma była przez nich ćwiczona i rozwijana, a następnie weryfikowana przez nauczycieli.
Studenci zgodnie przyznali, że odczyt złożeń znaków kanji nie stanowi dla
nich większego problemu z wyjątkiem jednostkowych sytuacji, na przykład kiedy próbują odszyfrować czytanie nazwy własnej (nazwiska, nazwy instytucji czy
stacji), z którą stykają się po raz pierwszy. Natomiast w sytuacji wymagającej
ręcznego napisania znaków, które są przez nich rzadko używane, często brakuje
im pewności co do poprawnego zapisu. Wynika to przede wszystkim z wszechobecnie dostrzeganej przewagi pisma drukowanego, które sprowadziło na margines odręczny zapis tekstu. Udogodnienia towarzyszące wprowadzaniu nowych
technologii sprawiły, że prywatne zapotrzebowanie na ręczne pisanie zmniejszyło
się, a wraz z nim stopniowo osłabia się biegłość w zapisie znaków kanji147.
Uczestnicy wywiadów zostali również zapytani o rodzaj błędów językowych,
które najczęściej popełniają lub zauważają podczas prowadzenia konwersacji
z rówieśnikami. Tabela 14 pokazuje odpowiedzi w odniesieniu do języka mówionego oraz języka pisanego. Zaproponowaną typologię błędów opracowano
na podstawie podziału Markowskiego na błędy wewnątrzjęzykowe i zewnątrzjęzykowe (2005). W nawiasach obok formy uznanej za nieprawidłową podano
standardowe warianty użycia.
W opinii respondentów badania za najczęściej popełnianie błędy gramatyczne,
zarówno w komunikacji ustnej, jak i w tekstach pisanych, uznaje się pomijanie
morfemu -ra w formie potencjalnej czasowników samogłoskowych (1) (np. tebereru 食べれる‘móc zjeść’ zamiast wariantu właściwego taberareru 食べられる).
Zjawisko to w terminologii japońskiej funkcjonuje pod nazwą -ra- nuki kotoba
ラ抜き言葉 ‘wyrazy bez cząstki -ra’ i od ponad 20 lat stanowi jeden z częściej
podejmowanych tematów podczas dyskusji nad poprawnością językową, a także
tendencjami językowymi w mowie młodzieży (zob. Inoue 1998: 1–32).
Za częsty błąd morfologiczny, który pojawia się w komunikatach młodzieży, uznaje się zastępowanie końcówki przysłówka (-ku), który został utworzony
od przymiotnika predykatywnego, przez standardową końcówkę przymiotnikową (-i) w wyrażeniach, w których przysłówek poprzedza przymiotnik, spełniając
147
Nieliczna grupa osób (8%) przyznała, że ocenia poziom własnego opanowania pisma
jako wysoki, co uzasadnia m.in. prywatnym stosunkiem do logogramów, które uznaje za piękne,
zainteresowaniem japońską kaligrafią shodō 書道, a także pozytywnym stosunkiem do odręcznego
pisania, który przejawia się np. w codziennym zapisywaniu znaków w pamiętniku lub dzienniku.
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Tabela 14. Błędy języka mówionego i pisanego, które zostały wskazane jako często popełniane
przez studentów wybranych uczelni znajdujących się w Tokio i Osace, 2015 rok

Wewnątrzjęzykowe

Kategoria błędów językowych

Język mówiony
Język pisany
1. -reru (-rareru)
Morfologiczne 2. -i omoshiroi (-ku
1. -reru (-rareru)
omoshiroi)
3. ore-teki, boku-teki (ore
Gramatyczne
ni totte/ore wa, boku ni
Inne
totte/ boku wa)
(np. łączliwości
4. czasownik + -ppoi
sufiksów)
(czasownik + rashii/
czasownik + mitai)
5. kuso (totemo)
Leksykalne
6. futsū ni (tōzen no yō ni)

Wieloznaczność

Stylistyczne

Uproszczenia
myślowe
(elipsy)

Zewnątrzjęzykowe

Mieszanie
stylów

Fonetyczne

Metateza
Zmiana głoski

Pisowni

Błąd
typograficzny

7. bimyō (suki dewa nai/
yoku nai)
8. iketara iku (ikanai/
ikitaku nai)
9. zenzen daijōbu (zenzen
12. -tari, -tari (-tari, -tari
[ki ni shinai node]
suru)
daijōbu)
13. kichinto (seikaku ni)
14. ichiban (mottomo)
15. nanode; dakara
(shitagatte; sono tame)
16. toka (ya, ya nado)
10. fuinki (funiki)
11. arieru (ariuru)
17. błąd w zapisie
homonimów, np. irai
以来 ‘odkąd’ oraz irai
依頼 ‘prośba’

Źródło: opracowanie własne na podstawie podziału zaproponowanego przez Markowskiego
(2005: 55–56).

funkcję emfatyczną (2) (np. sugoi omoshiroi すごい面白い‘niesamowicie ciekawy’ zamiast wariantu właściwego sugoku omoshiroi すごく面白い; sugoi fushigi
すごい不思議 ‘bardzo niezwykłe’ zamiast wariantu właściwego sugoku fushigi
すごく不思議). Wspomnianą strategię uznaje się często za naleciałość dialektu
Kansai, w którym od czasów Edo stosuje się formę przymiotnika w miejsce przysłówka w wyrażeniach typu erai isogashii えらい忙しい ‘bardzo zajęty’ (Iima
2003: 7).
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W kategorii błędów gramatycznych w języku mówionym dostrzega się również tendencję do niekonwencjonalnego łączenia sufiksów przymiotnikowych,
zarówno takich, które w standardowej odmianie dochodzą do rzeczowników
tworząc quasi-przymiotniki (-teki), jak i takich, które łączą się z rzeczownikami,
tworząc przymiotniki predykatywne (-ppoi). W mowie młodzieżowej sufiks -teki
(3) zostaje dołączony do zaimków pierwszej osoby (np. ore-teki ni wa 俺的に
は ‘według mnie; jak dla mnie; w moim przypadku; co do mnie’). Sufiks -ppoi
(4) natomiast dochodzi do czasownika w miejsce wykładników ewidencjalności rashii/ mitai, które w standardowej odmianie służą do wyrażania możliwości,
prawdopodobieństwa ‘wygląda na to; prawdopodobnie; ponoć’ (np. densha ga
kuru-ppoi 電車が来るっぽい ‘wygląda na to, że pociąg przyjedzie’). W obu wymienionych wypadkach przyłączenie sufiksów nie odpowiada japońskim regułom
łączliwości wyrazów i ze względu na to uznaje się je za błędne. Nie można natomiast nie zauważyć ich powszechności w mowie młodzieżowej, której rezultatem
jest sporadyczne przenikanie takich strategii do języka dorosłych Japończyków.
W warstwie błędów leksykalnych studenci wyróżnili innowacje polegające na
użyciu istniejącego już wyrazu w zupełnie nowej funkcji, między innymi w funkcji przysłówka emfatycznego poprzedzającego przymiotnik. Rzeczownik kuso
(w języku standardowym częściej zapisywany くそ lub 糞) to kolokwialne określenie ekskrementów, którego poziom wulgarności odpowiada angielskiemu shit
oraz polskiemu wyrażeniu o tym samym znaczeniu. W socjolekcie młodzieżowym kuso (5) pełni funkcję przysłówka emfatycznego w miejsce wyrazu totemo
とても lub hijō ni 非常に ‘bardzo’ i uwydatnia zarówno wartości pozytywne, jak
i negatywne aspekty (np. kuso kawaii クソかわいい ‘niesamowicie słodki’, kuso
muzui クソむずい‘niesamowicie trudny’). Przysłówek futsū ni 普通にw języku
standardowym służy do wyrażania powtarzalności lub powszechności określonych czynności bądź zjawisk (np. futsū ni okoru 普通に起こる‘zazwyczaj się
zdarza; regularnie się zdarza’), ale współczesna młodzież używa go coraz częściej w celu określenia stopnia oczywistości, jako synonim frazy tōzen no yō ni
当然のように ‘naturalnie; oczywiście’, gdzie podkreślenie oczywistości jest
również środkiem emfatycznym (6) (np. futsū ni umai 普通にうまい ‘naturalnie
pyszne; naturalnie, że pyszne’).
Jako częste błędy stylistyczne w języku mówionym wskazano strategie polegające na nadużywaniu form wieloznacznych oraz stosowaniu elips. Chociaż
w perspektywie normatywnej takie zachowania językowe uznaje się za niepoprawne, nie doprowadzają one najczęściej do zamazania jasności przekazu, gdyż
uczestników komunikacji łączy tożsama lub przynajmniej podobna wiedza językowa, która ułatwia odczytanie znaczenia zgodnie z intencją mówiącego.
Przykładem formy wieloznacznej, która została wyróżniona przez uczestników wywiadów jako nadużywana, jest przysłówek bimyō ‘subtelnie; delikatnie’
w funkcji wykładnika zaprzeczenia lub odmowy (7). Warto przypomnieć, że leksem bimyō zastępuje bezpośrednią odmowę z wykorzystaniem konstrukcji typu
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suki de wa nai 好きではない‘nie lubię’ lub yoku nai 良くない‘nie jest dobre’
w sytuacji, kiedy mówiący nie podziela opinii otoczenia, ale nie chce tego powiedzieć wprost. Innym wyrażeniem wieloznacznym stosowanym w celu demonstracji odmowy lub negatywnego stosunku do propozycji rozmówcy jest fraza
zawierająca czasownik iku 行く ‘pójść’ w konstrukcji z formą trybu warunkowego w jego postaci potencjalnej: iketara iku 行けたら行く ‘jeśli będę mógł pójść,
to pójdę’ [ik- (rdzeń czasownika ‘iść; pójść’) -e- (wykładnik potencjalności)
-tara (wykładnik warunkowości) + iku ‘iść; pójść’] (8). Chociaż wspólna wiedza
sytuacyjna pozwala większości młodych użytkowników języka japońskiego na
odczytanie takiego komunikatu jako odmownego, dla wielu osób spoza kręgu
młodzieżowego nie jest to oczywiste.
Do kategorii skrótów myślowych zaliczamy elipsy kontekstowe, których najodpowiedniejszym przykładem w mowie młodzieżowej jest popularne stosowanie przysłówka zenzen ‘absolutnie; wcale’ z formą twierdzącą. Należy przypomnieć, że przysłówek zenzen zgodnie z opisami leksykograficznymi łączy się
z formą zaprzeczoną w wyrażeniach typu zenzen wakaranai ‘zupełnie nie rozumiem’ lub zenzen kamaimasen ‘wcale mi nie przeszkadza’. Natomiast zgodnie
z definicją zaproponowaną przez Iwanami kokugo jiten (1994: 650) połączenie
tego przysłówka z formą twierdzącą w funkcji emfatycznej (np. zenzen ii ‘absolutnie dobrze’, zenzen daijōbu ‘absolutnie w porządku’) jest wyłącznie specyfiką
socjolektu młodzieżowego. W tym wypadku pomiędzy przysłówkiem a formą
twierdzącą powinna występować forma zaprzeczona, która zostaje pominięta ze
względu na oczywisty kontekst wypowiedzi.
W odniesieniu do warstwy fonetycznej języka japońskiego wymieniono dwie
kategorie błędów. Pierwszą z nich jest przestawka głosek zwana metatezą, którą obserwujemy między innymi w artykulacji wyrazu sinojapońskiego funiki 雰
囲気 ‘atmosfera; klimat’ (10). W przypadku szybkiej i niestarannej artykulacji
następuje przestawienie spółgłoski n oraz samogłoski i  fuinki. W opinii pewnej grupy studentów uczestniczących w badaniu przestawka głosek towarzysząca
szybkiej artykulacji cząstki -uni- do -uin- nie jest kategorycznym błędem fonetycznym, a bardziej naturalnym sposobem wymawiania, gdyż zbyt staranna wymowa przypominałaby język dzieci lub obcokrajowców we wczesnej fazie nauki
języka japońskiego, u których obserwuje się tendencję do oddzielnego wymawiania każdego dźwięku.
Drugą kategorią błędów fonetycznych jest zmiana głoski u na e w wypadku
formy atrybutywnej czasownika wyrażającego prawdopodobieństwo ariuru あ
りうる, który coraz częściej wymawiany jest jako arieru (11) z widoczną zmianą głoski. Popularność formy twierdzącej zawierającej samogłoskę e motywowana jest analogią (czyli procesem dostosowywania elementu do istniejących
schematów), która w tym wypadku wynika z występowania w języku japońskim formy zaprzeczonej arienai ありえない ‘niemożliwe; nieprawdopodobne’, oryginalnie zawierającej samogłoskę e, a także z imitowania schematu
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odmiany czasowników samogłoskowych, na przykład kaeru 変える‘zmienić’
⇔ kaenai 変えない‘nie zmienić’ (analogicznie arieru ⇔ arienai).
Język pisany, z natury silniej sformalizowany i konserwatywny w stosunku do
innowacji, narażony jest na częste błędy wynikające z nieświadomego wprowadzania do tekstu elementów języka mówionego. Ze względu na trwałość zapisu,
w przeciwieństwie do przemijalności mowy, błędy pojawiające się w tekście są
łatwiejsze do uchwycenia przez osoby wprawione w piśmie. W związku z tym respondenci ankiety przyznali, że podczas przygotowania referatu w ramach zajęć
na studiach starają się unikać błędów językowych i próbują się pozbyć swoich
wątpliwości, korzystając ze słowników języka japońskiego, a także stron internetowych poświęconych analizie i opisowi zagadnień językowych i poprawnościowych.
Do kategorii błędów stylistycznych w tekstach pisanych przez młodzież zaliczamy pominięcie czasownika posiłkowego suru ‘robić’ w strukturze gramatycznej służącej do wymieniania czynności wykonywanych naprzemiennie lub
jedna po drugiej -tari, -tari suru ～たり～たりする (12) (np. mado o aketari,
shimetari shimashita 窓を開けたり閉めたりしました ‘na przemian to otwierał, to zamykał okno’). Pomijanie czasownika posiłkowego w tego rodzaju konstrukcjach jest motywowane wpływem języka mówionego, w którym stosowanie
elips sytuacyjnych jest dopuszczalne. W komunikacji ustnej zarówno nadawca,
jak i odbiorca mają świadomość niewypowiedzianego, ale obecnego w domyśle
użycia czasownika posiłkowego suru (np. tabetari, nondari 食べたり飲んだり
‘to piłem, to jadłem’), niemniej w formach pisemnych jest to niedopuszczalne.
Innym częstym błędem stylu jest dobór niewłaściwego słownictwa, między
innymi wprowadzanie przysłówków typowych dla języka potocznego do pracy
pisemnej lub tekstu naukowego, które ze względu na swój formalny charakter
wymagają zwiększonego ładunku elegancji i elokwencji pisarskiej. Do takich
przysłówków potocznych należą: kichinto きちんと ‘dokładnie; jak należy’ (13)
zamiast bardziej eleganckiego seikaku ni 正確に lub analityczny wykładnik stopnia najwyższego ichiban 一番 ‘pierwszy; naj-’ (14) w miejsce bardziej adekwatnej w tekstach pisemnych formy mottomo 最も.
Powyższa kategoria nawiązuje do kolejnej, a mianowicie do tendencji do mieszania stylu mówionego ze stylem pisanym, która w opinii japońskich studentów stanowi powszechne zjawisko w wypracowaniach i pracach dyplomowych.
Najczęstszym przykładem mieszania stylów jest wprowadzanie spójników zdaniowych charakterystycznych dla języka potocznego do opracowań naukowych.
Do tej kategorii należy zaliczyć między innymi: użycie form języka mówionego
nanode なので lub dakara だから (15) zamiast ich bardziej eleganckich odpowiedników, na przykład shitagatte したがって ‘w konsekwencji’ lub sono tame
そのため ‘z tego powodu; w rezultacie’, użycie formy potocznej służącej do wymieniania przedmiotów lub czynności toka とか (16) w miejsce spójnika ya, ya
nado ～や～やなど ‘… oraz… itp.’, a także nadużywanie konstrukcji -tari, -tari.
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Respondenci wywiadów nie przywołali żadnych przykładów błędów leksykalnych z tekstów pisanych. Jednakże niejednokrotnie akcentowali ograniczony zasób słownictwa na płaszczyźnie terminologii naukowej i specjalistycznej,
twierdząc, że podczas pisania wypracowania często zdarza im się zastąpić wyrafinowane, specjalistyczne słowo prostszym wariantem o synonimicznym znaczeniu albo korzystać ze słowników wyrazów bliskoznacznych w celu znalezienia
lepszego odpowiednika do nazwania lub scharakteryzowania jakiegoś zjawiska.
Ostatnią rozważaną kategorią błędów w pisowni są błędy zapisu, które zgodnie z sugestiami uczestników wywiadu towarzyszą jedynie pismu drukowanemu i w związku z tym określa się je mianem błędów typograficznych (jap. kanji
henkan misu 漢字変換ミス ‘błędna konwersja znaków’)148 (17). W opinii studentów błędy w zapisie odręcznym pojawiają się sporadycznie i nieświadomie,
dlatego trudno podać ich przykłady. Wynika to z faktu, że Japończycy gdy nie
mają pewności co do prawidłowego zapisu znaku kanji w złożeniu, a nie mogąc
tego sprawdzić w słowniku, posługują się sylabogramami hiragana, nie ryzykują
zatem wprowadzenia nieprawidłowej formy.
W powyższym opisie przedstawiono błędy języka pisanego i mówionego, które zostały wskazane przez japońskich studentów jako często przez nich popełniane. Niezależnie od miejsca pochodzenia i kształcenia się studentów, a także bez
względu na ich płeć wyróżniono takie same kategorie językowych pomyłek. Niniejsze badania ze względu na swój profil nie uwzględniają błędów językowych
popełnianych przez pozostałe grupy społeczne, co uniemożliwia nam zestawienie
danych. Niemniej obarczanie młodzieży całą odpowiedzialnością za wprowadzanie chaosu do języka japońskiego jako rezultatu posługiwania się błędną japońszczyzną sugerowałoby, że pozostali Japończycy w ogóle nie popełniają błędów
językowych i nie stosują form wieloznacznych ani skrótów językowych. Możliwość obcowania z rodzimymi użytkownikami japońszczyzny w różnych sytuacjach komunikacyjnych, nawet bez zagłębiania się w zawiłości języka japońskiego, pozwala zauważyć, że takie stanowisko nie zostało potwierdzone w badaniach
socjolingwistycznych.
W niniejszej części książki zwrócono uwagę na dwie płaszczyzny zarzutów
kierowanych do przedstawicieli młodego pokolenia, których obwinia się o naruszanie zasad poprawności i konwencji językowej. Pierwszą płaszczyznę stanowią
często popełniane błędy językowe (Nihongo no goyō 日本語の誤用), a drugą
innowacje językowe charakterystyczne dla socjolektu młodzieżowego, których
część w rezultacie utrwalania się w mowie potocznej może mieć wpływ na dalszy
rozwój języka.
148
Błąd typograficzny polega na dokonaniu nieprawidłowej konwersji znaków hiragany na znaki kanji w edytorze tekstu, którego jedną z przyczyn jest występowanie dużej liczby homonimów
w języku japońskim (np. słowo irai ma dwa różne znaczenia w zależności od doboru znaków kanji
1. 以来 ‘od; odkąd’, 2. 依頼 ‘prośba’).
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Tendencja do posługiwania się błędnymi lub niewłaściwymi formami językowymi, zarówno na poziomie języka mówionego, jak i pisanego, stanowi właściwość wszystkich użytkowników języka. Jest ona motywowana nie tyle przynależnością do grupy społecznej, ile poziomem wiedzy językowej oraz indywidualnymi
kompetencjami mówiącego. Niewątpliwie przedstawiciele starszego pokolenia
wykazują większą dojrzałość językową, która jest naturalną konsekwencją ich doświadczenia, a także postrzegania języka jako istotnego narzędzia utrzymywania
pozytywnych relacji społecznych i zawodowych. Jednakże na te zjawiska nakłada
się jeszcze istotny czynnik indywidualny, który determinuje poprawność i odpowiedniość językową jednostki i dlatego rozważane tu negatywnie wartościowane
zjawiska językowe nie mogą stanowić wyznacznika oceny całego pokolenia.
Abstrahując od pokrótce opisanych typowych błędów językowych w komunikatach ustnych i pisemnych młodzieży, można stwierdzić, że jeśli chodzi o innowacje językowe, ponowne powołanie się na definicję błędu zaproponowaną przez
Markowskiego umożliwia podważenie poglądu, że struktury współczesnego języka młodzieżowego stanowią wyłącznie przykłady niepoprawnego i błędnego
japońskiego:
Błędy językowe to nieświadome odstępstwa od obowiązującej w danym momencie normy językowej, czyli takie innowacje, które nie znajdują uzasadnienia funkcjonalnego: nie
usprawniają porozumiewania się, nie wyrażają nowych treści, nie przekazują na nowo,
w inny sposób emocji nadawcy (Markowski 2005: 55).

Strategie komunikacyjne młodych Japończyków w przeważającej części nie
stanowią nieświadomego odstępstwa od obowiązujących reguł, a wręcz przeciwnie, są przejawem intencjonalnego nadążania za modą językową, czego dowodem
jest świadome dokonywanie wyboru użycia danej formy językowej w zależności
od rozmówcy (zostało to pokazane m.in. w Tabeli 12).
Wedle powyższego innowacji językowych nie należy uznawać za całkowicie
tożsame z błędami językowymi, gdyż mają one konkretne uzasadnienie funkcjonalne: usprawniają porozumiewanie się w środowisku młodzieżowym, wyrażają
nowe treści, odzwierciedlając współczesną rzeczywistość i zachodzące w niej
zmiany, oraz przekazują w inny sposób emocje nadawcy, wyolbrzymiając je. Jednocześnie służą do demonstracji pewnych postaw, cech indywidualnej osobowości i stosunku młodzieży do otoczenia.

2.3. Młodzież a wieloznaczność językowa
Jednym z czynników determinujących pogłębianie się nieporządku, który w opinii Japończyków miałby zapanować w języku japońskim, jest tendencja do udzielania dwuznacznych, niejasnych odpowiedzi, najczęściej w sytuacjach, w których
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pytający oczekuje konkretnej reakcji, wyrażającej potwierdzenie lub zaprzeczenie, a w zamian otrzymuje wypowiedź niedookreśloną, która naraża osoby nieznające kontekstu na błędy interpretacji.
Zjawisko wieloznaczności występujące w różnych strukturach języka japońskiego nazywa się Nihongo no aimaisa日本語の曖昧さ ‘niejasność/niedookreśloność japońszczyzny’. Tego rodzaju formy językowe najczęściej nazywa się za
pomocą przywoływanej wcześniej frazy aimai na kotoba 曖昧な言葉 ‘wyrazy
wieloznaczne’ albo aimai na hyōgen 曖昧な表現 ‘wyrażenia wieloznaczne’ lub
bokashi hyōgen ぼかし表現 ‘wyrażenia zaciemnione’. Do tej kategorii często
zalicza się również językowe narzędzia służące do redukowania stopnia pewności
(tj. kamo, tte kanji) ze względu na podobieństwo funkcji – zarówno formy niejasne, jak i te wskazujące mniejszą siłę przekonania pozwalają na większą swobodę
interpretacyjną, ponadto zmniejszając wrażenie oczywistości i kategoryczności,
redukują możliwość otwartej konfrontacji z osobami o przeciwnych poglądach.
W opinii młodych Japończyków, którzy w codziennych sytuacjach komunikacyjnych sięgają po różne środki ograniczające jasność przekazu, wyrażenia
wieloznaczne stanowią dogodny środek unikania bezpośredniego zderzenia ze
stanowiskiem odbiorcy, zwłaszcza w wypadku antagonistycznych opinii, a także w pewien sposób niwelują możliwość urażenia uczuć rozmówcy jako konsekwencji wyrażenia sprzeciwu lub odmowy. Wydaje się również, że Japończycy
doskonale odnajdują się w sytuacjach niejednoznacznych i pełnych niejasności
i nieścisłości, które z perspektywy Europejczyka, który podjął się nauki języka
japońskiego, raczej utrudniają komunikację, niż ją usprawniają. Można zaryzykować stwierdzenie, że w społeczeństwach takich jak japońskie, w których akcentuje się istotną rolę kontekstu w komunikacji (high-context culture, zob. Hall
1976: 91), brak nacisku i presji ze strony otoczenia na szczere i otwarte deklarowanie jednoznacznego stanowiska ułatwia interakcję społeczną nie tylko w prozaicznych sytuacjach życiowych, ale także w kontaktach biznesowych.
W związku z powyższym uczestników badania poproszono o wyrażenie swojej opinii na temat stosowania lub ewentualnego nadużywania form uznawanych
za niejednoznaczne i niejasne. W pytaniu ankietowym podano sześć wypowiedzi
stanowiących wstęp do krótkiego dialogu (osoba A). Studentów zapytano, czy
w podobnej sytuacji zastosowaliby formę dwuznaczną analogicznie do odpowiedzi udzielonej przez osobę B.
Wyniki zamieszczone w Tabeli 15 pokazują stosunek studentów do udzielania
dwuznacznych odpowiedzi w krótkich dialogach dotyczących ich codziennych
aktywności, pracy, a także upodobań i gustów. Dostrzegamy, że w większości
przypadków (poza przykładem zawierającym w odpowiedzi wyrażenie mitai na)
przeważają odpowiedzi twierdzące: „tak, zareagowałbym w sposób niejednoznaczny jak w przykładzie B”. Aż 94% (377 osób na 401 zapytanych) przyznało,
że na pytania o smak potraw odpowiada posługując się formą bimyō, która stanowi
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Tabela 15. Zastosowanie formy dwuznacznej w odpowiedzi na pytanie odnoszące się do aktywności, upodobań i gustów studentów z Tokio i Osaki, 2015 rok
Przykład dialogu zawierającego odpowiedź
dwuznaczną (aimai na henji) wyrażoną
przez osobę B

A: X no shinkyoku dō?
B: Yabai.
A: Co myślisz o nowym utworze grupy X?
B: Jest niesamowity.
A: Ima nani shiteru no?
B: Furītā mitai na.
A: Czym się teraz zajmujesz?
B: Coś w rodzaju pracy na zlecenie.
A: Supōtsu o yattemasu ka?
B: Ichiō yattemasu.
A: Uprawiasz sport?
B: No, powiedzmy, że tak.
A: Oishii kamo.
B: Watashi mo tabetai kamo.
A: Chyba jest smaczne.
B: Ja chyba też chcę zjeść.
A: Sore tte oishii?
B: Bimyō.
A: Smakuje ci to?
B: Tak sobie.
A: Asoko no rāmen dō?
B: Futsū ni umai.
A: Co myślisz o tamtejszym makaronie ramen?
B: Jest rzeczywiście smaczny.

Na pewno
Kiedyś
Tak,
nigdy nie
udzieliłbym udzieliłbym
odpowiedzi odpowiedzi udzieliłbym
takiej jak B takiej jak B, odpowiedzi
ale teraz nie takiej jak B
88%

6%

6%

41%

17,5%

41,5%

87%

6%

7%

62%

12%

26%

94%

3%

3%

88,5%

7%

4.5%

Źródło: badania własne autorki.

zapośredniczone wyrażenie negacji, w tym kontekście odczytywane jako ‘to dyskusyjne/to skomplikowane/trudno powiedzieć, ale raczej nie’.
Przymiotnik yabai, który w zależności od kontekstu może być interpretowany
jako wyrażający treści negatywne ‘straszny; przerażający’ lub aspekty pozytywne ‘świetny; wspaniały; niesamowity’, w opinii młodych Japończyków, stanowi
jedną z najpowszechniejszych form reakcji na pytania dotyczące upodobań lub
wrażeń jednostki i w związku z tym aż 352 osoby (88%) potwierdziły, że stosują
przymiotnik yabai dla wyrażenia pozytywnego nastawienia.
Podobnie przysłówek futsū ni ‘normalnie; regularnie; zazwyczaj’, który zgodnie z adnotacją słownikową służy do wyrażania częstotliwości i regularności
zachodzących zjawisk lub wykonywanych czynności, został wytypowany jako
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często udzielana odpowiedź na pytania o smak potraw (88,5%, 355 osób). Udzielenie odpowiedzi dwuznacznej za pomocą przysłówka ichiō ‘wstępnie; tymczasowo; w zarysie’ na pytania odnoszące się do obecnych aktywności, zajęć lub
obowiązków zostało wskazane przez 348 studentów (87%). W opinii studentów
popularność tego zwrotu wynika przede wszystkim z zawartego w nim wrażenia
modestii, które ogranicza możliwość posądzenia o zuchwalstwo lub zarozumiałość w sytuacji opowiadania o swoim statusie, profesji lub obecnie wykonywanych zajęciach.
Partykuła kamo, powstała w wyniku kontrakcji wykładnika przypuszczenia
kamoshirenai ‘możliwe; być może; prawdopodobnie’, w połączeniu z krótkimi
formami wszystkich części mowy, a także formą wolitywną czasownika wyrażoną cząstką -tai, stanowi jeden ze środków redukowania stopnia pewności sądu.
249 uczestników ankiety (62%) zadeklarowało, że stosuje kamo w wypowiedziach wyrażających chęci, zamiary i upodobania. Jednakże aż 103 osoby (26%)
stwierdziły, że na pewno nie udzieliłyby odpowiedzi zawierającej cząstkę kamo
w sytuacjach podobnych do zasugerowanej w pytaniu. Taka nierównomierność
odpowiedzi świadczy o mniejszej popularności zastosowania kamo w wypowiedziach pierwszoosobowych.
Wyraźny podział opinii dostrzegamy w wypadku wypowiedzi zawierających formę posiłkową służącą do wyrażania ewidencjalności mitai w połączeniu
z partykułą emfatyczną na  mitai na ‘wygląda na to, że; coś w rodzaju; no
powiedzmy, że’, w wypadku której aż 167 osób (41,5%) udzieliło odpowiedzi
negatywnej, a 70 osób (17,5%) przyznało, że w przeszłości używało formy mitai
na w podobnych sytuacjach, ale teraz raczej z niej nie korzysta. Niemniej wyraźna część respondentów (41%, 164 osoby) stwierdziła, że udzieliłaby odpowiedzi
zawierającej wspomnianą strukturę na pytanie o obecnie wykonywane zajęcie.
We wspomnianym przykładzie forma mitai na pełni podobną funkcję, jak wyżej
opisana forma kamo oraz przysłówek ichiō – redukuje wrażenie pewności i przekonania w stosunku do informacji udzielanych o sobie.
Uczestników ankiety poproszono również o podzielenie się opinią na temat
tendencji do używania, nieużywania, a także ogólnej znajomości innych popularnych form socjolektu młodzieżowego stosowanych w konwersacji z rówieśnikami.
Wyniki zaprezentowane w Tabeli 16 dowodzą tego, że młodzi Japończycy
chętnie sięgają po formy niejednoznaczne oraz redukujące stopień pewności sądu
w dialogach z rówieśnikami. Najczęściej wskazywaną strukturą jest wyrażenie
porównawcze tte iu ka, które stanowi potoczny odpowiednik konstrukcji to iu
yori ‘bardziej niż; raczej’, wprowadzanej na początku zdania w celu doprecyzowania treści komunikatu lub ustosunkowania się mówiącego do wcześniejszej
wypowiedzi. 356 studentów (89%) przyznało, że obecnie używa tej konstrukcji
na początku wypowiedzi, a jedynie dwie osoby (0,5%) stwierdziły, iż dotychczas
nie spotkały się z taką strukturą. Ponad 70% uczestników badania wytypowało sufiks -teki (297 osób) oraz strukturę tte kanji (290 osób) jako formy często
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Tabela 16. Stosowanie form niejasnych w codziennej komunikacji przez przedstawicieli młodego pokolenia obecnie oraz w przeszłości (Tokio i Osaka, 2015 rok)
Przykład wyrażenia
dwuznacznego
Sufiks -kei
‘typ; kategoria; grupa’
Forma tte kanji
‘odnoszę wrażenie; coś w stylu’
Forma tte iu ka
‘raczej; albo’
Sufiks -teki
‘w rodzaju; według; jak dla’
Partykuła toka
‘lub; itp.; itd.; czy coś’

Obecnie Kiedyś używałem,
używam
ale obecnie nie
używam

Znam, ale
nigdy nie
używałem

Nie znam

66%

17%

16,5%

0,5%

72,5%

12%

13,5%

2%

89%

6%

4,5%

0,5%

74%

15%

10%

1%

37%

10%

47%

6%

Źródło: badania własne autorki.

używane w dialogach z rówieśnikami. Obie formy pełnią funkcję subiektywizatorów wypowiedzi w sytuacjach wymagających prezentacji prywatnego stanowiska. Sufiks -kei, którego podstawową funkcją w mowie młodzieżowej jest „szufladkowanie” ludzi i zjawisk w wyrażeniach typu kichigai-kei ‘typ entuzjasty’,
kawaii-kei ‘typ słodziaka’, został wskazany przez 264 osoby (66%) jako obecnie
używany, ale w porównaniu z innymi sugerowanymi strukturami w wypadku tej
formy najwięcej osób (69,17%) przyznało, że teraz sufiks -kei nie pojawia się
w ich komunikatach, chociaż stosowali go często w przeszłości.
Partykułę toka uznaje się obecnie za nadużywaną w wypowiedziach młodych Japończyków. Dowodzą tego następujące przykłady typowe dla młodzieżowych wypowiedzi: Ashita toka sentā toka de eiga toka mi ni ikanai? ‘Może
pójdziemy na przykład jutro, na przykład do centrum, na przykład na film?’.
Spośród 401 badanych ponad 1/3 respondentów (149 osób, 37%) przyznała się
do używania formy toka.
Dodatkowo podczas wywiadów ze studentami zapytano ich o najbardziej typowe formy wyrażania negacji i odmowy, które stosują w codziennej komunikacji. W celu zobrazowania sytuacji komunikacyjnej posłużono się przykładem
wspólnego wyjścia na imprezę lub do kina (Wykres 6).
W odniesieniu do najczęściej wskazywanych odpowiedzi należy wyróżnić pięć
kategorii reakcji, które ze względu na zawarty w nich ładunek niejasności i niejednoznaczności uznajemy za odpowiednie narzędzia pośrednio wyrażonej odmowy.
W opinii studentów przykładem często komunikowanej lub słyszanej odpowiedzi niejednoznacznej służącej do odmawiania jest konstrukcja z trybem warunkowym od czasownika iku ‘pójść’ iketara iku ‘jeśli będę mógł pójść, to pójdę’ (1),
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5. ikenai-ppoi

1. iketara iku

4. yǀji ga aru

3. mata renraku suru

2. ikenai kamo

Wykres 6. Najczęściej pojawiające się sugestie odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób
odmówiłbyś(-abyś) osobie, która zaprasza Cię na imprezę albo na wyjście do kina?” (Tokio
i Osaka, 2015 rok)
Źródło: badania własne autorki.

która w opinii studentów, chociaż gramatycznie nie wyraża negacji, jest oczywistym świadectwem braku chęci oraz zamiaru uczestnictwa w proponowanym wydarzeniu. Do kolejnej kategorii zaliczamy konstrukcje odmowne zawierające
wykładnik możliwości kamo ‘być może’ (2), do których należą między innymi
połączenie z formą potencjalną zaprzeczoną ikenai kamo ‘możliwe, że nie dam
rady pójść’ lub z formą wolitywną czasownika ikitai kamo ‘być może chcę pójść’,
z tą różnicą, że druga forma może implikować zarówno zamiar pójścia, jak i brak
takiej intencji. Trzecią kategorię odpowiedzi odmownych stanowią konstrukcje
wyrażające obietnicę, to jest mata renraku suru ‘ponownie się z tobą skontaktuję’
(3), które mogą zostać poprzedzone wyrażeniem yotei o kakunin shite ‘potwierdzę swoje plany i…’. Według respondentów wywiadów innym częstym sposobem odmawiania jest zasugerowanie rozmówcy, że ze względu na inne obowiązki
i sprawy do załatwienia uczestnictwo w imprezie nie jest możliwe. Służy do tego
między innymi struktura yōji ga aru ‘mam coś do załatwienia’ (4), która często
stanowi niepopartą faktami wygodną wymówkę. Ostatnia z sugerowanych kategorii zawiera liczne struktury zakończone sufiksem przymiotnikowym -ppoi, który w takich sytuacjach należy tłumaczyć jako ‘wygląda na to, że; zapowiada się
na; raczej’ (5). Zgodnie z sugestiami studentów do tej kategorii należy zaliczyć
konstrukcje ikenai-ppoi ‘raczej nie mogę pójść’, muri-ppoi ‘to raczej niemożliwe’
oraz isogashii-ppoi ‘raczej jestem/będę zajęty’. Ze względu na większy ładunek
sugestywności w porównaniu z pozostałymi kategoriami form odmownych frazy
zawierające sufiks -ppoi zostały rzadziej wskazywane jako niejasne.
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Następną kwestią poruszoną podczas wywiadów była umiejętność udzielenia konkretnej odpowiedzi „tak” (hai はい) lub „nie” (iie いいえ) w sytuacjach
wymagających prezentacji jednoznacznego stanowiska. Przeważająca większość
uczestników badania przyznała otwarcie, że o ile wyrażenie afirmacji „tak” nie
sprawia żadnych problemów i w związku z tym generalnie udzielenie odpowiedzi
pozytywnej uznaje się za naturalne i niekłopotliwe, o tyle w sytuacji wymagającej
wyrażenia odmowy lub sprzeciwu wygodniejszą formą jest udzielenie wymijającej, niejasnej odpowiedzi (aimai na henji) lub podanie dowolnego powodu (riyū
o tsukeru) bez względu na to, czy ma on uzasadnienie w realiach czy został wymyślony spontanicznie na potrzeby chwili.
W toku dyskusji nad wspomnianymi zagadnieniami studentów poproszono
o podanie powodów, dla których uznają udzielenie odpowiedzi wymijającej za
wygodniejsze narzędzie odmowy, a także stosują wyrażenia niejasne w celu złagodzenia mocnego wydźwięku sugestii lub wzbogacenia komunikatu o dodatkowe treści. Na podstawie odpowiedzi respondentów można wyróżnić sześć czynników motywujących posłużenie się wyrażeniami dwuznacznymi w codziennych
sytuacjach (w nawiasach zacytowano oryginalne odpowiedzi studentów): (1)
Nie chcę wywierać presji na rozmówcy (oshitsuketaku nai), (2) Nie chcę ranić
uczuć rozmówcy (aite no kanjō o kizutsuketaku nai), (3) Nie chcę wypowiadać się
w sposób zarozumiały (erasō na koto o iitaku nai), (4) Nie rozstrzygam otwarcie
(hakkiri dantei shinai), (5) To nawyk językowy (kuchiguse no yō ni iu), (6) Chcę
uniknąć konfrontacji z rozmówcą (aite to no giron o saketai).
I. Nie chcę wywierać presji na rozmówcy (oshitsuketaku nai)
Według opinii respondentów badania w celu zniwelowania wrażenia wywierania presji i nacisku na innych uczestnikach konwersacji, zwłaszcza w sytuacji
podsuwania jakiejś myśli lub sugestii, stosunkowo często stosuje się partykułę kończącą kana (lub jej wariant z wydłużeniem wygłosu kanā) ‘zastanawiam
się; ciekawe czy’ (np. issho ni ikitai kana ‘zastanawiam się, czy chce(sz) z nami
pójść’; kyōmi aru kana ‘nie jestem pewien czy cię to interesuje’). Inną formą łagodzenia wrażenia presji lub wysuwania delikatnej sugestii jest użycie wyrażenia
no hō ‘lepsze niż; bardziej niż’ zamiast partykuły tematu wa, typowe również dla
wspomnianej już honoryfikatywności usługowej.
II. Nie chcę ranić uczuć rozmówcy (aite no kanjō o kizutsuketaku nai)
Japońscy studenci, nie chcąc ranić uczuć rozmówcy, na przykład w sytuacjach
wymagających dokonania oceny lub ukazania opinii na temat jakiegoś zjawiska,
posługują się wygodnymi formami służącymi do redukowania stopnia subiektywnych odczuć. Wymieniamy tutaj między innymi: formę postpozycyjną kamo
‘możliwe; chyba’ (np. kore suki ja nai kamo ‘chyba tego nie lubię’), a także sufiks -ppoi ‘przypomina; jest pełen…’ (np. obāsan-ppoi ‘babciowaty; zachowujący
się jak babcia; wyglądający jak babcia’; baka-ppoi kōdō ‘idiotyczne/głupkowate
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zachowanie’). Obie formy zacierają wrażenie kategoryczności, a treść komunikatu przedstawiają w sposób złagodzony i, w ich przekonaniu, mniej drażliwy dla
odbiorców.
III. Nie chcę wypowiadać się w sposób zarozumiały (erasō na koto o iitaku nai)
W wypowiedziach młodych Japończyków przysłówek ichiō ‘wstępnie; tymczasowo; mniej więcej; tylko’ pełni przede wszystkim funkcję niwelowania wrażenia poczucia wyższości i pewności siebie. W opinii studentów przysłówek ten
stosowany jest najczęściej w wypowiedziach wyrażających takie informacje, które ogół jednoznacznie uznaje za powód do dumy i chwalenia się. Dla przykładu
przysłówek ichiō może poprzedzić frazę kokuritsu daigaku ‘uczelnia państwowa’ w komunikatach typu ichiō kokuritsu daigaku desu ‘to jedynie państwowa
uczelnia’, do której przynależność świadczy o dobrych stopniach i prestiżu, ale
nie poprzedzi nazwy uczelni, która nie cieszy się dobrą reputacją, a osiągnięcia
kształcących się w niej studentów okazują się przeciętne.
Natomiast niejednokrotnie przysłówek ten bywa stosowany w swoim znaczeniu dosłownym, a mianowicie w sytuacjach, kiedy nadawca jest rzeczywiście
przekonany o tym, że nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i obowiązków
w stopniu satysfakcjonującym, a jedynie zadania te wypełnia „na odczepnego; na
pół gwizdka; na łapu-capu; po łebkach”.
IV. Nie rozstrzygam otwarcie (hakkiri dantei shinai)
Wspomniany wcześniej sufiks -kei jest wygodnym środkiem służącym do
kategoryzowania ludzi i zjawisk przez uogólnianie, a mianowicie unikanie sytuacji wymagającej sformułowania precyzyjnej opinii na temat jakiegoś zjawiska. W związku z tym osoba, od której oczekuje się potwierdzenia, że określony
przedmiot lub dana osoba jest jakaś, nie chcąc otwarcie wyrazić swojego stanowiska, posłuży się sufiksem -kei. W rezultacie jego sugestia zostanie odczytana jako
‘mieści się w kategorii bycia jakimś’, a nie jako ‘jest konkretnie jakiś’.
Podobnie nie chcąc wyrazić bezpośrednio i z pełnym przekonaniem poglądu
na jakiś temat, można się posłużyć formami postpozycyjnymi kamo (np. oishii
kamo ‘chyba jest pyszne’) oraz mitai na ‘wydaje się; coś w rodzaju’ (np. kibishii
kedo ne, mitai na ‘no ale surowy jest chyba’). Tego rodzaju określenia uogólniające pełnią więc funkcję asekuracyjną.
V. To nawyk językowy (kuchiguse no yō ni iu)
Pewna grupa studentów stwierdziła, że nadużywanie form i wyrażeń dwuznacznych to raczej wynik nawyku językowego, a nie świadoma strategia komunikacyjna, która ma służyć osiągnięciu jakiegoś z góry wyznaczonego celu.
Według respondentów określone struktury do tego stopnia zakorzeniły się
w ich codziennych wypowiedziach, że obecnie stanowią nieodłączny i naturalny element ich mowy, co w rezultacie może doprowadzić do nieintencjonalnego
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użycia form niejasnych również w sytuacjach oficjalnych. To z kolei rozpatrywać
należy już nie jako zjawisko socjolektalne, ale jako błąd pragmatyczny. Do takich
struktur należą między innymi: przysłówek tabun ‘być może’, wyrażenia kończące zdania kamo i kana oraz partykuła toka ‘albo; itp.’ stosowane w komunikacji
z dorosłymi Japończykami.
VI. Chcę uniknąć konfrontacji z rozmówcą (aite to no giron o saketai)
Ostatni z wyróżnionych czynników jest motywowany pragnieniem uniknięcia
sytuacji konfliktowej przez dobór odpowiednich struktur językowych. Takie uzasadnienie posługiwania się formami niejasnymi odnosi się pośrednio do wcześniej wspomnianych kategorii: młodzież nie chce wywierać presji na rozmówcach,
ranić ich uczuć, a także wypowiadać się w sposób zarozumiały, gdyż mogłoby to
doprowadzić do konfrontacji z uczestnikami dialogu. W celu uniknięcia takich
niekomfortowych sytuacji stosuje formy typu kamo, mitai na, -ppoi oraz inne
wyrażenia dwuznaczne. Osobie mówiącej kore tte ii kamo ‘to chyba jest dobre’
zazwyczaj nie brakuje pewności, że zjawisko, którego oceny właśnie dokonała,
jest dobre. Jednakże nadawca nie ma gwarancji, że adresat również uznaje je za
dobre i w konsekwencji, aby nie angażować się w otwartą konfrontację dwóch
przeciwnych opinii, dla bezpieczeństwa i obustronnego poczucia komfortu intencjonalnie dodaje postpozycję kamo.
Wynika to z odgórnej idei towarzyszącej zachowaniom komunikacyjnym Japończyków, a mianowicie zorientowania na osobę słuchacza, skupienia się na
nim bardziej niż na osobie mówiącego. Wyrazem tego jest następujące często
przywoływane stanowisko uczestników badania: Nihonjin wa aite no koto o ki ni
suru ‘Japończycy przejmują się swomi rozmówcami’. Przekonanie, że istotnym
komponentem sprawnej komunikacji jest wyrażanie troski o odbiorcę komunikatu, stanowi jedno z uzasadnień częstego kontruowania wypowiedzeń niejednoznacznych. Takie Sugiyama Lebra wyjaśnia uporządkowane relacje komunikacyjne między Ego (ja) oraz Alter (innym) na podstawie zachowania zasady
optymalizacji komfortu:
Alter’s comfort is optimized not only by providing pleasure, but by preventing displeasure.
One should note how often in speech the Japanese refer to the need not to cause meiwaku
“trouble”, for another person, not to be in his way, and not to hurt his feelings (1976:41).

Obecnie młodzież uznaje stosowanie wyrażeń dwuznacznych w sytuacjach
wymagających udzielenia odpowiedzi odmownej za przejaw optymalizacji komfortu wyrażonej w dbałości o to, aby rozmówca nie poczuł się dotknięty lub urażony. Jednakże zgodnie z opiniami pozostałej części społeczeństwa nie zawsze
odczytuje się takie zachowania jako przejaw altruizmu, a zupełnie przeciwnie –
często uznaje się je za wyraz egoistycznej dbałości o zachowanie pozorów grzeczności w celu uniknięcia sytuacji niekomfortowej dla nadawcy, a nie odbiorcy
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dwuznacznego komunikatu. Takie stanowisko podziela również psycholog Naitō
Yoshihito, który zauważa, że w japońskim społeczeństwie od dawna zakorzenił
się nawyk unikania odpowiedzialności indywidualnej, a w konsekwencji, dzielenia się odpowiedzialnością z innymi. Przejawia się to również w zachowaniach
komunikacyjnych Japończyków w postaci licznych zwrotów niejasnych oraz
w strategii unikania sytuacji wymuszających otwartą, jednoznaczną odmowę149.
Z obserwacji psychologa wynika zatem, że to nie dobro rozmówcy ma na uwadze
osoba, która stosuje wyrażenia dwuznaczne, a swój własny, prywatny interes –
rozłożenie odpowiedzialności na siebie i innych zmniejsza bowiem jej ciężar.
W toku dyskusji nad przejawami oraz czynnikami językowej wieloznaczności
wyłoniła się grupa młodych Japończyków, którzy reprezentują zupełnie odmienne stanowisko. Spośród 300 osób, które zostały zapytane o stosunek do udzielania
dwuznacznych odpowiedzi, zaledwie 5% odpowiedziało, że wystosowanie konkretnej odpowiedzi odmownej jest lepszą i bezpieczniejszą opcją. W ich przekonaniu wypowiedzi dwuznaczne doprowadzają do nieporozumień i nawet jeśli
rozwiązują kwestie uznawane za problematyczne, to jedynie tymczasowo. Jeden
ze studentów z Tokio przyznał, że zawsze stara się odpowiadać jasno i otwarcie,
gdyż stroni od posługiwania się tak zwanymi półśrodkami (chūtohanpa ni naritaku nai), które w jego opinii początkowo łagodzą problem, ale ostatecznie mogą
doprowadzić do różnych komplikacji i dalekobieżnych konsekwencji. Kilka osób
przyznało natomiast, że o ile udzielenie dwuznacznej odpowiedzi jest wygodnym środkiem unikania lub minimalizowania odpowiedzialności za swoje słowa,
o tyle znalezienie się w pozycji tego, który oczekując stanowiska konkretnego
i jednoznacznego, otrzymuje każdorazowo stwierdzenia nierozstrzygające, może
zmienić sposób zapatrywania na rozważane tutaj kwestie.
Z jednej strony powyższy opis świadczy o częstej tendencji japońskich studentów do stosowania, a w niektórych sytuacjach również nadużywania form niejasnych w codziennych komunikatach, zwłaszcza w sytuacjach wymagających
określenia swojego stanowiska wobec wypowiedzi partnera dyskusji. Warto jednak przypomnieć, że dwuznaczność nie jest wyłącznie domeną młodych ludzi,
a powszechnie stosowaną strategią komunikacyjną w japońszczyźnie, którą można odnaleźć również w innych językach. Użycie przysłówka chotto ‘odrobinę;
trochę; chwilowo’ w funkcji wykładnika odmowy w wyrażeniach typu Ima wa
chotto… ‘teraz trochę… (w domyśle: nie dam rady)’, a także relatywnie innowacyjne zastosowanie konstrukcji afirmatywnej daijōbu desu ‘w porządku; dobrze’ w celu uprzejmego odmówienia (w dialogach typu A: Kore wa irimasu ka?
B: Daijōbu desu! ‘A: Czy potrzebujesz tego? B: W porządku [w domyśle: nie
149
Z wywiadu dla japońskiego portalu Excite Japan na temat Nihonjin ga aimaina hyōgen
o konomu riyū o shinrigakusha ga bunseki „Psycholog analizuje powody, dla których Japończycy
kochają wyrażenia dwuznaczne”, 2015, http://www.excite.co.jp/News/net_clm/20150719/Goowatch_f2c71208cc2edb0a996-36a0e71d61986.html [dostęp: 22 października 2017].
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potrzebuję]’) stanowią przykłady powszechnie stosowanych strategii wyrażania
negacji. Analogiczne sytuacje komunikacyjne można z łatwością wskazać również w języku polskim, w którym wyrażenie wdzięczności „dziękuję” zostaje
użyte jako uprzejma forma odmowy: „A: Może cukier do kawy? B: A, dziękuję”,
w znaczeniu: „Dziękuję za Twoją uprzejmość, ale nie potrzebuję cukru”.
Niemniej w środowisku badaczy języka i kultury Japonii można odnaleźć
stanowiska kwestionujące jednoznaczne przypisywanie Japończykom atrybutu
niejasności, braku precyzji przy prezentowaniu swoich poglądów oraz intencjonalnego uchylania się od mówienia prawdy, która może być niewygodna dla
rozmówców. Reprezentuje je między innymi Roy A. Miller, który zauważa, że
ocenianie języka i społeczeństwa japońskiego w kategoriach niejasności i dwuznaczności jest niczym innym jak tylko wyrazem hołdowania zjawisku, które
określa mianem „mitu języka japońskiego” (myth of Nihongo), a który w jego opinii rozpowszechniają na swój temat przede wszystkim sami Japończycy (1982:
121–124). Podobnie Roger Pulvers stwierdza, że założenie, iż tylko Japończycy
potrafią w pełni zrozumieć swoje odczucia, wynika z błędnych przekonań na temat społeczeństwa i kultury tego kraju, a także podkreśla, że mowa Japończyków
nie jest ani skomplikowana, ani niejasna. Badacz dodaje również, że „wielu Japończyków okazuje powściągliwość w stosunku do wyrażania swoich opinii nie
dlatego, że chce ukryć prawdę, a po to, by stworzyć atmosferę wzajemnej zgody
i konsensusu między wszystkimi ludźmi” (Pulvers 2014: 79).
Jednakże na podstawie wyżej opisanych czynników determinujących posługiwanie się różnorodnymi wyrażeniami dwuznacznymi, nawet jeśli pominiemy
psychologiczno-społeczne motywacje wyboru takich strategii komunikacyjnych, nie można nie uwzględnić aspektu wieloznaczności w dyskusji nad zachowaniami komunikacyjnymi Japończyków. Zwłaszcza jeśli zwrócimy uwagę,
że w określonych przypadkach rozważana dwuznaczność może być przejawem
lub konsekwencją zrytualizowanej grzeczności językowej.
Bez względu na to, czy mówiącemu towarzyszą szczere intencje, czy jedynie
stara się optymalizować komfort we wzajemnej interakcji z odbiorcą komunikatu,
czy ma na celu dobro rozmówcy lub swoje własne, zasadnicze jest wyrażenie dbałości o pozytywne odczucia i miłą atmosferę przez unikanie stosowania negacji
i bezpośredniej odmowy. Taka postawa odpowiada ostatniej z zaproponowanych
przez Robin Lakoff trzech reguł grzeczności, a mianowicie zasady „make A feel
good”, która polega na okazywaniu koleżeństwa i wprowadzaniu miłej atmosfery
(1973). Łączy się również z przedstawioną przez Geoffreya Leecha generalną
strategią grzeczności (GSP), zgodnie z którą w pragmatyce grzeczności psychologiczne motywacje stosowania języka grzecznego nie są ważne, a liczy się jedynie
minimalizowanie nieuprzejmości oraz maksymalizowanie obopólnych korzyści
dla uczestników komunikacji (2014).
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2.4. Młodzież a świadomość językowa
Tessa Carroll w swojej książce poświęconej planowaniu językowemu opisuje
współczesne działania promujące pogłębianie wiedzy i świadomości języka japońskiego wśród Japończyków, które odpowiadają polityce Japońskiej Rady Językowej (Kokugo Shingikai). Rada Językowa w końcowym raporcie z 1993 roku
podkreśliła zasadność przyjrzenia się obecnej sytuacji edukacji językowej
w Japonii, pogłębiania zainteresowania kwestiami językowymi wśród społeczeństwa oraz zachęcania Japończyków do dyskusji na rozmaite tematy językowe
(Bunkachō 1993b: 294 [w:] Carroll 2013:142). Carroll wyróżnia działania Narodowej Sekcji Językowej, która, publikując liczne teksty poświęcone zagadnieniom językowym, promuje pogłębianie wiedzy na temat języka ojczystego, tak
zwanego języka narodowego (kokugo 国語) (2013: 143). Od drugiej połowy lat
osiemdziesiątych dwudziestego wieku w książkach publikowanych przez wspomnianą sekcję językową dominuje następująca tematyka: zmiany językowe, znaczenie słów, środki komunikacji, kształcenie językowe, rola i miejsce zapożyczeń
w języku japońskim, strategie honoryfikatywne.
Dodatkowo w ostatnich latach Japońska Organizacja Nadawcza NHK (Nippon
Hōsō Kyōkai) angażuje się w zaznajamianie Japończyków z obecnymi tendencjami oraz zmianami językowymi, etymologią słów, jak również korygowaniem
błędów i nadużyć językowych za pomocą licznych programów edukacyjnych
poświęconych omawianiu leksyki japońskiej oraz publikacji wydawanych przez
NHK Anaunsu Shitsu150. Promowaniu świadomego i poprawnego posługiwania
się językiem japońskim są poświęcone również liczne publikacje odnoszące się
do tematyki grzeczności językowej, między innymi Shakaijin no keigo doriru
[Ćwiczenia z języka honoryfikatywnego dla osób pracujących] (2008)151 i wiele innych pozycji, które powstają w rezultacie powszechnie panującego przekonania, że współcześni Japończycy posługują się językiem honoryfikatywnym
w niewłaściwy sposób albo wcale go nie używają, gdyż w konsekwencji przeobrażeń społecznych, które doprowadziły do powstania wolnych zawodów oraz
prac związanych z obsługą komputera w prywatnym domu praktyczna znajomość
zasad honoryfikatywności nie jest konieczna do uzyskania wysokich dochodów.
Powyższe przykłady działań mających na celu promowanie świadomości językowej oraz zachęcających do poszerzenia wiedzy o języku japońskim uznaje
150
Wyróżniamy tutaj m.in. serię NHK Masumasu ki ni naru kotoba [Coraz bardziej intrygujące
wyrazy] (od 2008) oraz ksiażkę NHK Machigai yasui Nihongo handobukku [Podręcznik do języka
japońskiego, w którym łatwo popełnić błąd] (2013) i wiele innych publikacji.
151
A także: Ienai to hazukashii keigo [Honoryfikatywność, której wstydzimy się nie używać]
(2011), Keigo sakutto nōto [Zeszyt efektywnego języka grzecznego] (2013), Bijinesu keigoryoku
doriru [Ćwiczenie znajomości języka honoryfikatywnego w biznesie] (2014), Utsukushii Nihongo
to tadashii keigo ga mi ni tsuku hon [Książka do przyswojenia pięknego japońskiego i poprawnej
honoryfikatywności] (2015).
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się często za konsekwencję zjawiska Nihongo būmu 日本語ブーム ‘bumu języka
japońskiego’, którego dowodzi duża liczba sprzedanych egzemplarzy opracowań
poświęconych zagadnieniom językowym. Pierwsze wzmianki o rosnącym zainteresowaniu kwestiami językowymi wśród Japończyków pojawiły się już w drugiej
połowie lat pięćdziesiątych wraz z publikacjami Haruhiko Kindaichiego Hanashikotoba no gijutsu [Sztuka języka mówionego] (1956) oraz Nihongo [Język
japoński] (1957), które spotkały się z pozytywnym odbiorem społeczeństwa,
zyskując liczne grono czytelników152. Wspomniane publikacje stanowią swoiste
narzędzia polityki językowej służące pogłębianiu wiedzy o języku japońskim.
Niemniej to właśnie rosnąca popularność książek powstałych w rezultacie
bumu japońszczyzny, wyjaśniających rozmaite zagadnienia języka japońskiego
oraz uświadamiających Japończyków co do poprawności językowej doprowadziła do popularyzacji takich kwestii, jak socjolekt młodzieżowy, honoryfikatywność usługowa oraz dezintegracja japońszczyzny.
Japońscy socjolingwiści podkreślają, że zjawisko świadomość językowej
(gengo ishiki) odnosi się do umiejętności przysposobienia zasad i właściwości fonetyki, morfologii, semantyki i gramatyki języka. Nie mniejszą wagę przywiązują
także do zdolności poznania (ninshiki 認識), oceny (hyōka 評価) oraz osądu (handan 判断) w codziennych sytuacjach językowych towarzyszących mówiącemu,
piszącemu, słyszącemu i czytającemu, a zatem wszystkim użytkownikom języka,
na których ciąży odpowiedzialność językowa (Sanada et al. 1992: 113–114).
Badacze wysuwają też propozycję pięciu kierunków badań nad świadomością językową, które odpowiadają japońskim realiom językowym: (1) ocena
i postrzeganie języka i zachowań językowych, (2) rozpoznanie obecnej sytuacji
językowej, (3) świadoma intencja językowa, (4) przekonania i oczekiwania
w stosunku do języka, (5) standardy języka i zachowań językowych (Sanada
et al. 1992: 114–116).
Wyróżnione kierunki badań odnoszą się do najbardziej typowych i zasadniczych przejawów intencjonalnego korzystania z zasobów języka. W badaniach
terenowych stanowiących punkt odniesienia dla niniejszego opisu również
uwzględniono kwestie świadomego użycia języka i oceny własnych zachowań
komunikacyjnych przez młodzież. Ze względu na to, że respondenci chętnie dzielili się indywidualnymi opiniami na temat obecnej sytuacji językowej w Japonii,
a nierzadko wykazywali się przy tym dobrą orientacją i intuicją językową, warto
uwzględnić ten aspekt w dalszej części książki.

152
Szczyt wspomnianego bumu języka japońskiego nastąpił dopiero pół wieku później, wraz
z publikacją w 2001 roku książki autorstwa Takashiego Saitō Koe ni dashite yomitai Nihongo
[Język japoński, który chcemy czytać na głos] – została ona wydana w ponad milion czterystu
egzemplarzach.
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2.4.1. Ocena i postrzeganie języka i zachowań językowych
Respondentów ankiety poproszono o wyrażenie swojej opinii na temat zjawiska
chaosu i nieporządku, który według szerokiego grona Japończyków miałby panować w języku japońskim, a także występowania licznych zapożyczeń z języka
angielskiego we współczesnej japońszczyźnie. Ponieważ pierwsze zagadnienie
zostało omówione w poprzednim podrozdziale niniejszej książki, w tej części odniosę się do zagadnienia zapożyczeń, gdyż stanowi on częsty temat dyskusji nad
rolą kontaktu językowego w Japonii.
Moda na zapożyczanie leksemów z języków obcych i przystosowywanie ich
do rodzimej płaszczyzny fonetycznej i graficznej jest zjawiskiem powszechnym
i uniwersalnym. Natomiast pojawianie się licznych neologizmów, które w warstwie morfologicznej odnoszą się do leksemów lub morfemów pochodzących
z języka angielskiego, ale w warstwie semantycznej niosą nowe treści, odzwierciedlając zmiany zachodzące w kulturze i społeczeństwie, to świadectwo przeobrażeń, które następują w języku japońskim okresu postfeudalnego.
W związku z powyższym poproszono studentów o ocenę współczesnej tendencji do częstego zapożyczania wyrazów obcych i tworzenia wyrazów odangielskich (zob. Wykres 7).
W odpowiedziach respondentów przeważało stanowisko „uważam, że to naturalne” (41%, 166 osób), a na drugim miejscu wskazano: „uważam, że to dobrze”(31%, 122 osób). Liczna grupa studentów nie wyraziła swojego stosunku
do częstego stosowania zapożyczeń i wyrażeń odangielskich, twierdząc, że „nie
45%
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Wykres 7. Stosunek studentów do obecnej tendencji do częstego zapożyczania wyrazów obcych oraz tworzenia wyrażeń odangielskich przez współczesnych Japończyków (Tokio i Osaka, 2015 rok)
Źródło: badania własne autorki.
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mają jednoznacznej opinii” w tej kwestii (22%, 90 osób). Jedynie 16 osób (4%)
negatywnie oceniło wspomnianą tendencję („uważam, że to źle”). Najmniej, bo
jedynie 7 osób (2%), wyraziło bardzo pozytywne nastawienie do mody na wprowadzanie pożyczek językowych („uważam, że to bardzo dobrze”).
Powyższe dane wskazują, że generalnie w opinii przedstawicieli środowiska studenckiego tendencja do zapożyczania oraz tworzenia neologizmów na
podstawie morfemów zapożyczonych to naturalne procesy towarzyszące obcowaniu z innymi językami i kulturami, a zatem omawiane kategorie pożyczek
językowych należy postrzegać jako zintegrowane elementy leksykonu języka
japońskiego.
W innym pytaniu zapytano studentów, czy strukturę watashi tte… ja nai desu
ka ‘czyż nie jestem…?’ traktują jako wyraz grzeczności językowej. W opinii
pewnego grona badaczy języka (Koyano 2000; Murata 2005) wprowadzenie
pytania rozłącznego do wypowiedzi pierwszoosobowej odnoszącej się do opisu prywatnych zainteresowań i upodobań można uznać za pozytywny przejaw
grzeczności, zgodnie z teorią pozytywnych i negatywnych strategii grzecznościowych (Brown, Levinson 1987). W konstrukcji watashi tte… ja nai desu ka pozytywna grzeczność miałaby się przejawiać w okazaniu zainteresowania osobą
rozmówcy przez intencjonalne wprowadzenie formy pytającej. Pytanie bardziej
od orzekania wyraża wolę „zaangażowania rozmówcy” w wypowiedź pierwszoosobową, a zatem postawę hairyo 配慮 ‘troski; zainteresowania’, której wyraźnym przejawem jest podkreślanie roli słuchacza w akcie komunikacyjnym153.
Jednakże w odpowiedziach większości respondentów struktura watashi
tte… ja nai desu ka nie została uznana za wyjątkowo uprzejmą. Kilka osób po
przedstawieniu im teorii pozytywnej strategii grzecznościowej stwierdziło, że
ewentualnie mogłoby zgodzić się z takim założeniem. Niemniej przeważająca
część uczestników wywiadów zareagowała z nietajonym oburzeniem. Studenci potwierdzili, że w codziennych sytuacjach niejednokrotnie mają styczność
z wypowiedziami typu watashi tte kōhī ga suki ja nai desu ka ‘czyż nie jestem
miłośnikiem kawy?’ lub watashi tte hitomae de hanasu no ga nigate ja nai desu
ka ‘czyż nie jestem osobą, która boi się wypowiadać przed innymi ludźmi?’.
Jednakże takie komunikaty zazwyczaj wzbudzają w słuchających niechęć i iry-

Zakładam, że w wypadku rozważanej konstrukcji powielony został schemat wyrażony w takich formach jak watashi tte… kana? 私って～かな ‘zastanawiam się, czy ja...’ (np. watashi tte
sonna ni miryoku nai kana? 私ってそんなに魅力ないかな ‘Zastanawiam się, czy ja to mam aż
tyle uroku’), która z jednej strony może oddawać niepewność mówiącego (w powyższym przykładzie przez użycie zaprzeczonej formy czasownika być  nai ‘nie’, a także partykuły końcowej kana
‘czyż; zastanawiam się; chciałbym’), a z drugiej może stanowić wyraz uprzejmości w stosunku do
rozmówcy przez wprowadzenie pytania rozłącznego, które lepiej ujmuje zainteresowanie partnerem
w dyskusji i wskazuje na intencję „zaangażowania go” w wypowiedź pierwszoosobową niż bardziej
kategoryczna forma orzekająca.
153
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tację ze względu na zawoalowaną w tego rodzaju konstrukcjach próbę zrzucenia częściowej odpowiedzialności za treść komunikatu na rozmówcę154.

2.4.2. Rozpoznanie obecnej sytuacji językowej
W celu sprawdzenia, do jakiego stopnia przedstawiciele środowiska studentów
wykazują się orientacją i znajomością zmian i innowacji językowych charakteryzujących socjolekt młodzieżowy, poproszono ich o dokonanie klasyfikacji wyróżnionych leksemów. Studenci mieli za zadanie wskazać formy, które obecnie
funkcjonują lub w niedalekiej przeszłości funkcjonowały w obrębie socjolektu
młodzieżowego, ale wyszły z użycia, zyskując status przeżytków językowych
(shigo), oraz takie, które ze względu na swą popularność zostały zaakceptowane
w uzusie i w związku z tym obecnie nie klasyfikuje się ich już do socjolektu.
W pytaniu zaproponowano dwanaście struktur, które należało zaklasyfikować
do jednej z następujących kategorii: (1) Jest popularna obecnie, (2) W zeszłym
roku była popularna, ale obecnie nie jest, (3) Kilka lat temu była popularna, ale
obecnie nie jest, (4) Pięć lat temu lub wcześniej była popularna, ale obecnie nie
jest, (5) Nie wiem155.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wśród form socjolektalnych należy wyróżnić grupę jednostek bardziej utrwalonych i długotrwałych (m.in. formy emfatyczne uzai, yabai, zettē, które funkcjonują jako socjolekt młodzieżowy już od
przeszło dwudziestu lat) oraz jednostek bardziej dynamicznych i krótkotrwałych
(np. kontrakcje połączeń międzyjęzykowych, to jest choberiba jap. chō + ang.
very ‘bardzo’ + ang. bad ‘źle’), których zanik stanowi konsekwencję zmian na
płaszczyźnie subkultur młodzieżowych oraz przeobrażeń zachodzących w sferze
stylu życia i mody.
Odpowiedzi respondentów zostały przedstawione w Tabeli 17. Pola wypełnione szarym kolorem wskazują opcje, które najlepiej odzwierciedlają stan faktyczny w odniesieniu do ram czasowych popularności danej struktury językowej.

154
W przekonaniu jednej z uczestniczek wywiadu odczucia odbiorcy wywołane tego rodzaju konstrukcjami w wypowiedziach pierwszoosobowych są zazwyczaj negatywne. Nie uznaje się
ich również za świadomy akt uprzejmości, a ich intencjonalność zostaje wyrażona na zupełnie innej płaszczyźnie. Najczęściej stanowią bowiem strategię komunikacyjną młodych dziewcząt, które
zamierzenie i z pełnym przekonaniem zachowują się i przemawiają w taki sposób, aby otoczenie
uznało je za niesamodzielne, niewinne, naiwne i wymagające opieki. Określa się je mianem burikko
ぶりっ子 dosł. ‘dziecko, które udaje; pozerka’. W opinii respondentki wspomniana wypowiedź jest
przykładem świadomej prowokacji językowej służącej do wyolbrzymienia cech osobowości i w konsekwencji zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
155
Wspomniane badanie zostało przeprowadzone w 2015 r. i nie było aktualizowane w późniejszych latach. Niemniej treści przedstawione w Tabeli 17 mają walory porównawcze i demonstracyjne, a także wskazują na dynamikę zmian zachodzących w socjolekcie młodzieżowym i ze względu
na to zdecydowano się włączyć je do niniejszej analizy.
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Tabela 17. Umiejętność rozpoznania i określenia ram czasowych dla popularnych leksemów
przez przedstawicieli środowiska studenckiego z Tokio i Osaki, 2015 rok
5.
4.
3.
Nie
Pięć lat
Kilka lat
wiem
temu lub
temu było
popularne, wcześniej było
ale obecnie popularne, ale
obecnie nie jest
nie jest
46%
16,5%
22%
57%
23%
2%

Wyrażenie
sklasyfikowane
do socjolektu
młodzieżowego

1.
Jest
obecnie
popularne

messa めっさ
KY (= kūki yomenai)
MM (= maji de
mukatsuku)
dasai ダサい
naui ナウい
burikko ぶりっ子
honda san kakkē
本田△
imechen
イメチェン
kokuru 告る
itaden イタ電
kameresu 亀レス
AM (= ato de mata ne)

7%
7%

2.
W zeszłym
roku było
popularne,
ale obecnie
nie jest
8,5%
11%

2%

1%

8%

8%

81%

78%
4%
44%

3,5%
7,5%
7%

7,5%
19%
22%

4,5%
48%
18%

6,5%
21,5%
9%

7%

8%

13%

5%

67%

61%

8%

17%

8%

6%

70%
27%
2,5%
0%

7%
9%
5%
1%

9%
25%
7%
2%

7.5%
23%
10%
3%

6.5%
16%
75,5%
94%

Źródło: badania własne autorki.

Spośród 12 wyrażeń socjolektalnych większość studentów poprawnie zaklasyfikowała do prawidłowego czasu trwania popularności siedem przykładów: przysłówek emfatyczny messa ‘bardzo’ (poprawnie zaklasyfikowany przez 184 osoby,
46%), incjalizm KY od wyrażenia kūki yomenai ‘nie ogarnia; nie jest domyślny’
(230 osób, 57%), przymiotniki dasai ‘przestarzały; niemodny’ (314 osób, 78%)
oraz naui ‘aktualny; na czasie’ (193 osoby, 48%), określenie dziewczyn stylizujących się na niewinne i niezdarne burikko (176 osób, 44%), kontrakcję wyrazów
angielskich imechen ‘zmiana wizerunku’ (245 osób, 61%) oraz czasownik kokuru
‘wyznać’, który stanowi derywat transpozycyjny od rzeczownika sinojapońskiego kokuhaku 告白‘wyznanie’ (280 osób, 70%).
Klasyfikacja pozostałych pięciu wyrazów wzbudziła więcej wątpliwości wśród
respondentów ankiety. Kontrakcja itaden ‘telefon dla żartu’, która powstała z połączenia i skrócenia wyrazów itazura いたずら ‘psotny; dokuczliwy’ + denwa 電
話 ‘telefon’ funkcjonuje do dnia dzisiejszego, a mimo to jedynie 108 osób (27%)
wskazało ten leksem jako obecnie popularny. Wyrażenie Honda san kakkē ‘Honda-san jest super’ (zapisywane ze znakiem trójkąta po nazwisku Honda) na dwa lata
przed przeprowadzeniem niniejszych badań często pojawiało się w komentarzach
zamieszczanych przez wielbicieli byłego członka piłkarskiej reprezentacji Japonii,
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Hondy Keisuke. Popularność tego wyrażenia to efekt gry językowej internautów
polegającej na odpowiedniości formy graficznej i formy dźwiękowej (trójkąt po
japońsku to sankakukei). Jednakże aż 269 osób (67%) przyznało, że nie potrafi zaklasyfikować tego wyrażenia do właściwychram czasowych. Podobnie w wypadku
skrótowców MM od maji de mukatsuku ‘naprawdę denerwujący’, a także AM od
ato de mata ne ‘do zobaczenia później’, które cieszyły się popularnością wśród
nastolatek reprezentujących subkulturę gyaru w pierwszych latach nowego tysiąclecia, japońscy studenci nie wiedzieli, do których kategorii czasowych powinni je
zaklasyfikować, gdyż, jak dodali, nie orientują się w zagadnieniach związanych
z tak zwanym shibuyago 渋谷語 ‘językiem dzielnicy Shibuya’156.
303 osoby (75,5%) przyznały, że nie potrafią odpowiednio zaklasyfikować
hybrydy kameresu ‘późna odpowiedź’ (kame 亀 ‘żółw’ + resuponsu レスポン
ス ‘odpowiedź’), która była popularna wśród internautów w pierwszych latach
nowego tysiąclecia. Ostatnio została wyparta przez samą formę kame 亀 ‘żółw’
(np. kame de suman 亀ですまん ‘przepraszam za zwłokę’, dosł. ‘przepraszam,
że się żółwiłem’) i ze względu na to, nie jest już znana współczesnej młodzieży.
W komentarzach do wyżej opisanego pytania pojawiły się informacje świadczące o większym zainteresowaniu kwestiami językowymi wśród pewnej grupy
uczestników badania. Dziesięciu respondentów (4%) w komentarzach zwróciło
uwagę na to, że pewne wyrazy, które niegdyś uznawano za popularne w środowisku młodzieżowym, uległy rozpowszechnieniu i zostały utrwalone we współczesnej japońszczyźnie. Wobec tego obecnie nie uznaje się ich już za charakterystyczne dla odmiany środowiskowej. W opinii respondentów do tej grupy bez
wątpienia należą przymiotnik dasai oraz rzeczowniki burikko157, imechen, itaden.
Kilka osób wskazało również czasownik kokuru jako element, który utrwalił się
w normie użytkowej japońszczyzny jako powszechnie stosowany neologizm.

2.4.3. Świadoma intencja językowa
Z uczestnikami wywiadów został poruszony temat modestywnych zwrotów kierowanych do klientów sklepów sieciowych oraz barów i restauracji szybkiej obsługi158. Studentów poproszono o ustosunkowanie się do trzech popularnych wypowiedzi typowych dla honoryfikatywności usługowej:
156
Popularne określenie shibuyago ‘język dzielnicy Shibuya’ wynika z tego, że główną grupę
jego użytkowników stanowią japońskie gimnazjalistki i licealistki, które spędzają większość wolnego
czasu w dzielnicy mody i rozrywki Shibuya w Tokio, przede wszystkim japońskie gyaru.
157
Ze względu na popularność zjawiska pozerek określenie burikko można sporadycznie odnaleźć w słownikach języka japońskiego jako nazwę określonego typu osobowości (zob. słownik
Shōgakukan puroguresshibu waei chūjiten), aczkolwiek większość autorów opracowań poprawnościowych wciąż uznaje ten leksem za przykład socjolektu (zob. słownik Sanseidō kokugo jiten).
158
Warto przypomnieć, że negatywny stosunek do innowacyjnych strategii grzecznościowych
obserwowanych w honoryfikatywności usługowej jest motywowany przede wszystkim brakiem logiki, niegramatycznością oraz niespójnością na płaszczyźnie semantyki wyrazu.
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I. Użycia struktury no hō w konstrukcjach typu Ringo jūsu no hō ga ikaga desu
ka? ‘Może skłoni się Pan/Pani ku napojowi jabłkowemu?’
II. Występowania partykuły kara oraz czasownika azukaru w konstrukcjach
typu Ichiman kara o-azukari shimasu.‘Tymczasowo przechowam od dziesięciu tysięcy jenów’.
III. Występowania czasownika posiłkowego naru zamiast spójki desu w konstrukcjach typu Rāmen ni narimasu. ‘Oto staje się dla Pana/Pani ramen’.
Przeważająca większość respondentów stwierdziła, że mimo niekonwencjonalnego zastosowania strategii honoryfikatywnych nie uznają wspomnianych
zwrotów za błędne pod względem poprawnościowym, nieodpowiednie lub wywołujące negatywne odczucia lub dyskomfort.
Według studentów zasadność użycia wspomnianych konstrukcji wynika
z tego, że wyrażają modestywne nastawienie obsługującego do klienta. Użycie
formy no hō, która wskazuje kierunek lub możliwość dokonania wyboru z dwóch
opcji, w sytuacji proponowania klientowi posiłku, napoju lub dodatku do dania,
redukuje stopień presji wywieranej na klienta (według opinii studentki drugiego
roku z Uniwersytetu Ōsaka Kyōiku w Osace). Połączenie partykuły kara z czasownikiem wyrażającym zamiar przechowania czegoś na okres tymczasowy azukaru jest strategią intencjonalną, której celem jest zapewnienie poczucia spokoju
i komfortu klientowi. Z troski o klienta informuje się go, że uzyskana od niego
kwota z nadwyżką zostanie zdeponowana tylko na czas potrzebny do wydania
mu reszty (według opinii studentki czwartego roku z Uniwersytetu Ochanomizu Joshi w Tokio). Wprowadzenie czasownika naru zamiast spójki desu zostało
uzasadnione pierwotnym znaczeniem tego czasownika, zgodnie z którym naru
można tłumaczyć jako ‘być; istnieć’ i ze względu na to nie jest to kategoryczny
błąd językowy (według opinii studenta drugiego roku polonistyki z Uniwersytetu
Tōkyō Gaikokugow Tokio).
Wśród zapytanych o opinię znalazła się również spora grupa studentów, która
przyznała, że uznaje powyższe przykłady honoryfikatywności usługowej za oczywiste odchylenia od standardowej odmiany języka, niemniej nie potrafi uzasadnić
dlaczego.
Według opinii szerokiego grona respondentów konstrukcje zaliczane do kategorii honoryfikatywności usługowej stanowią przejaw bardziej nowoczesnych
strategii grzecznościowych, które w warstwie formalnej mogą odbiegać od standardów honoryfikatywności w jej ujęciu tradycyjnym, ale w warstwie pragmatycznej niosą treści głęboko modestywne, gdyż stanowią wyraz troski o poczucie
komfortu rozmówcy (hairyo). Intencja językowa, która towarzyszy stosowaniu
wyżej opisanych struktur, odpowiada zasadom obowiązującym we współczesnych usługach, których podstawą jest zapewnienie miłej i komfortowej atmosfery
podczas zakupów.
Świadome wprowadzenie niekonwencjonalnej strategii językowej można
zaobserwować również na innych niż leksykalna, morfologiczna i syntaktyczna
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płaszczyznach języka, między innymi na mniej złożonym poziomie piśmiennictwa. Japońska młodzież posługuje się czterema podsystemami pisma japońskiego: dwoma sylabariuszami hiragana i katakana, logogramami kanji oraz
literami alfabetu łacińskiego rōmaji w sposób wyraźnie zindywidualizowany
w celu wyrażenia dodatkowych treści, uwydatnienia siły przekazu i demonstracji stanowiska.
Analiza tekstów zapisywanych przez młodzież w wiadomościach elektronicznych, postach zamieszczanych na blogach i serwisach społecznościowych oraz
w powieściach przenośnych (kēitai shōsetsu) pozwala na wyodrębnienie sześciu
głównych form indywidualizowania postaci graficznej komunikatu159.
1. Posłużenie się znakami odpowiednimi dla sylabariusza katakana w zapisie
hiraganą, na przykład znakiem przedłużenia długich samogłosek ー:
ちょー chō ‘bardzo’ zamiast wariantów standardowych 超 lubちょう;
そーだよね sō da yo ne ‘rzeczywiście; masz rację’, wariant standardowy: そうだよね;
どーぞー dōzō ‘proszę’, wariant standardowy: どうぞ dōzo (bez przedłużenia samogłoski
w wygłosie);
あーね āne ‘no tak; no rzeczywiście; jasne’, wariant standardowy: ああね;
しゃーない shā nai ‘trudno; nic się nie da zrobić’ (z dodatkową reprezentacją graficzną
zmiany fonetycznej na długie ā przy niestarannej wymowie), wariant standardowy: しょう
がない shō ga nai lub 仕様がないshiyō ga nai.

2. Zapis za pomocą znaków katakany leksemów, które standardowo zapisujemy
znakami kanji lub hiragany:
ケータイ kētai ‘komórka’, wariant standardowy: 携帯;
クソ kuso ‘bardzo; cholernie’ (znaki katakany służą do zapisu tego leksemu jako przysłówka emfatycznego w wyrażeniach typu kuso umai クソうまい ‘cholernie pyszny’),
warianty standardowe: 糞 lubくそ stosowane są w znaczeniu ‘gówno’;
ワロタ warota ‘śmieszne; zabawne’ (wywodzi się z dialektu Kansai i jest odpowiednikiem
formy standardowej waratta ‘śmiał się; było zabawne’), wariant standardowy: 笑った;
オワタ owata ‘to już koniec; już po mnie’ (wywodzi się z dialektu Kansai i jest odpowiednikiem formy standardowej owatta ‘skończył się; skończone’), wariant standardowy: 終
わった;
バケモン bakemon ‘potwornie; diabelnie’ (w wyrażeniach typu tesuto ga bakemon yabakatta テストはバケモンやばかった ‘test był diabelnie trudny’), pochodzi od rzeczownika bakemono 化け物 ‘demon; potwór’.

159
Na temat sposobów indywidualizacji postaci graficznej komunikatu w japońszczyźnie zob.
również Wojciechowski 2011: 205.
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3. Zapis rdzenia wyrazu znakami katakany oraz końcówki lub partykuły hiraganą:
ウザい uzai ‘denerwujący; kłopotliwy’;
ダルい darui ‘nudny; męczący’;
グロい guroi ‘ohydny; okropny’ (od przymiotnika niepredykatywnego gurotesuku na グロ
テスクな ‘groteskowy; dziwny; ohydny’);
マジかよ maji ka yo ‘poważnie?; serio?’;
キモい kimoi ‘ohydny; obrzydliwy’ (od przymiotnika kimochiwarui 気持ち悪い ‘ohydny;
obrzydliwy’);
キショい kishoi ‘dziwny; chory’ (od wyrażenia idiomatycznego kishoku ga warui 気色が
悪い ‘dziwny; odrażający’).

4. Posłużenie się małymi znakami hiragany lub katakany jako graficznej reprezentacji wydłużenia dźwięku (symbol małego a ぁ, eぇ, oォ) lub emfazy
(symbol małego tsuっ/ッ);
やべぇぞ yabē zo ‘niesamowite’;
うめぇ umē ‘pycha’;
ざまぁみろ zamā miro ‘zasłużyłeś sobie’;
うまっ uma’ ‘smaczne’;
すごッ sugo’ ‘cudo’.

5. Posłużenie się znakami alfabetu łacińskiego:
JK skrótowiec od wyrażenia joshi kōsei ‘licealistka’;
YDK od wyrażenia yareba dekiru ko ‘dziecko, które jeśli spróbuje, to potrafi’;
MAX z ang. maximally ‘maksymalnie’ (w wyrażeniach typu MAX de nemui MAXで眠い
‘maksymalnie śpiący’).

6. Posłużenie się znakiem kanji dla wyrażenia nowych treści:
草 kusa oryg. ‘trawa’, w slangu ‘śmieszne; zabawne’ (występuje zamiast zapisu www w tej
samej funkcji, a więc dla wyrażenia, że coś jest zabawne i wywołało reakcję śmiechu; posłużenie się logogramem wywodzi się ze skojarzenia zapisu www z wyobrażeniem trawy);
乙 otsu oryg. ‘drugi; późniejszy’, w slangu ‘do zobaczenia’ (jako logograficzny zapis
kontrakcji wyrażenia o-tsukare-sama desu お疲れ様です ‘dziękuję za twój trud; doceniam
twoją ciężką pracę’, który w języku młodzieży stanowi formę pożegnalną).

W opinii studentów indywidualizowanie postaci graficznej jest rezultatem
imitowania form graficznych i ortograficznych oraz rozpowszechniania ich przez
użytkowników internetu. Drugim czynnikiem jest prywatna intencja językowa
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rozumiana jako chęć wyrażenia dodatkowych treści, które nie zostałyby ujęte
w satysfakcjonujący sposób przy użyciu standardowej formy zapisu.
Intencja językowa jest przede wszystkim powiązana z kategorią gry lub zabawy językowej (kotoba asobi), która w tym wypadku przyjmuje postać szyfrowania treści komunikatu za pośrednictwem doboru postaci graficznej.
Poza tym wyróżniamy trzy inne właściwości intencji językowej, które zostały odzwierciedlone we wspomnianych powyżej sposobach indywidualizowania
postaci graficznej przez obecną młodzież: (1) ekspresywność (hyōgensei 表現性)
wyrażona przez zastosowanie znaku przedłużenia (kreski) lub małego znaku (a ぁ,
e ぇ, o ォ) dla graficznego wyrażenia długości wokalizmu, (2) emfaza (kyōchō
強調) (rozumiana jako uwydatnienie, uwypuklenie, podkreślenie) wyrażona przez
zapis znakami katakany lub logogramem kanji w celu uwydatnienia określonej jednostki w tekście, a także przez wprowadzenie symbolu małego tsu っ/ッw wygłosie
wyrazu oraz (3) eufemizacja (enkyoku 婉曲) wyrażona przez wprowadzenie skrótowca zapisywanego literami alfabetu w celu nadania komunikatowi subtelniejszego, mniej dosadnego charakteru w wyniku komunikowania treści nie wprost.

2.4.4. Przekonania i oczekiwania w stosunku do języka
W części poświęconej określeniu prywatnego stosunku do języka japońskiego
uczestników wywiadu zapytano o ich ocenę oraz oczekiwania względem swojego języka. Odniesiono się do dwóch kategorii weryfikacji: wartości estetycznej
języka oraz stopnia trudności współczesnej japońszczyzny.
Na pytanie: „Czy język japoński jest piękny?” przeważająca większość respondentów udzieliła odpowiedzi twierdzącej. Studenci podkreślali przede
wszystkim piękno wymowy japońskiej oraz oryginalność złożonego piśmiennictwa. W opinii respondentów możliwość ujęcia specyfiki niektórych zjawisk na
poziomie znaku, na przykład posłużenia się znakami katakany w zapisie nazw
odnoszących się do nowych zjawisk (m.in. innowacyjnych produktów, nazw pojęć zapożyczonych z Zachodu, nowych koncepcji oraz problemów społecznych,
zjawisk popkultury), potwierdza oryginalność piśmiennictwa japońskiego.
Grupa respondentów kształcących się w regionie Kansai zwróciła również uwagę na to, że o wyjątkowości języka japońskiego świadczy pragmatyczne zastosowanie wyrażeń rdzennie japońskich (wago) oraz sinojapońskich (kango) w celu
opisania piękna i efemeryczności rzeczywistości, przede wszystkim w odniesieniu
do zjawisk przyrodniczych i atmosferycznych, a także w celu wyrażenia uczuć mówiącego. Bogactwo na płaszczyźnie idiomatycznej umożliwiające plastyczne opisanie zjawisk życia codziennego za pomocą rozmaitych środków, które formalnie
nawiązują do filozofii i światopoglądu Japończyków oraz pierwotnych, ludowych
odniesień i wyróżników kultury (czego wyraz stanowi popularność idiomów zawierających cząstkę ki 気 ‘duch; energia; powietrze’), również zostało wyróżnione jako
świadectwo piękna na płaszczyźnie leksykalnej.
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Na pytanie: „Czy język japoński jest trudny?” większość respondentów
udzieliła odpowiedzi twierdzącej. Za najbardziej skomplikowany aspekt języka
japońskiego jednogłośnie uznano najczęściej narażony na błędne użycie język
honoryfikatywny, przede wszystkim w kwestii rozróżniania form aprecjatywnych
sonkeigo od form modestywnych kenjōgo. Problemów przysparzają również japońskie homonimy, które mimo identycznego brzemienia różnią się na płaszczyźnie semantycznej i graficznej, oraz pary opozycyjne, które wyrażają zupełnie inne
treści semantyczne, chociaż różnica artykulacji między nimi polega wyłącznie na
obecności lub braku długości dźwięku (np. ou 負う ‘brać na barki; być dłużnym’
⇔ ōu (oou) 覆う ‘pokryć; przykryć’). Kilka osób uznało za kłopotliwe sprawne
posługiwanie się japońskimi idiomami (kanyōku 慣用句). Znajomość dużej liczby idiomów uznaje się za wyraz elokwencji mówiącego, niemniej sporo młodych
Japończyków przyznaje, że ich kompetencje w tym aspekcie są ograniczone, a zasób leksykalny ubogi.
Dodatkowo z licznych komentarzy do ankiet i wywiadów, które zamieścili respondenci badania, możemy wyczytać ich osobisty stosunek do bieżącej sytuacji
językowej z uwzględnieniem obecnych tendencji językowych, a także ocenę własnych kompetencji językowych, zachowań, nawyków i manier komunikacyjnych:
1. Ponownie uświadomiłam sobie, że nadużywam słownictwa młodzieżowego. Coraz rzadziej
używam też form honoryfikatywnych i dlatego myślę, że należałoby podejść do tego odrobinę bardziej świadomie (studentka Uniwersytetu Keiō w Tokio, 20 lat).
2. Rosnąca popularność struktur młodzieżowych to ciekawy temat, ale na myśl o pogłębiającej się utracie oryginalnego języka w Japonii robi mi się smutno. Mimo wszystko uważam,
że to trochę przykre, że zdarza się, że używa się bezmyślnie słów, które się gdzieś usłyszało
(student Uniwersytetu Bunkyō Gakuin w Tokio, 20 lat).
3. W języku japońskim panuje ogromny nieład. Podziwiam osoby, które potrafią odpowiednio dostosować formę językową do miejsca oraz partnera. Jednakże, martwi mnie zwiększająca się liczba osób, które nie używają form honoryfikatywnych (student Uniwersytetu
Keiō w Tokio, 19 lat).
4. Kiedy rozmawiam, zazwyczaj staram się świadomie dobierać słowa, ale zdarza mi się nieświadomie wprowadzić słówko młodzieżowe (studentka Uniwersytetu Baika Joshi w Osace, 20 lat).
5. Czasem, kiedy rozmawiam ze starszymi studentami, z którymi łączą mnie przyjacielskie relacje, zamiast form honoryfikatywnych używam struktur: ~ssu ka, ~ssu yo ne, ale nie wiem,
do jakiej kategorii je zaliczyć? Nowej formy grzeczności językowej? A może grzecznej
odmiany języka młodzieżowego? (student Uniwersytetu Ōsaka Kyōiku w Osace, 20 lat).
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6. Wydaje mi się, że teraz, jak się mówi zbyt grzecznie, to odbierane jest to jako nieuprzejmość.
Jeśli w codziennych konwersacjach bez względu na płeć użyje się form ~te rassharu, kashira
itp., to wzbudza to nieprzyjemne odczucia. Poczucie niespójności, które wywołuje język używany w serialach animowanych, takich jak „Sazae-san” albo „Doraemon”, to raczej konsekwencja zmiany językowej, czyż nie? (studentka Uniwersytetu Nihon Joshi w Tokio, 21 lat).
7. Odnoszę wrażenie, że od kiedy zostałam studentką, zaczęłam się posługiwać specyficznym
słownictwem. Większość z tych wyrażeń pochodzi z powiedzonek wymienianych ze znajomymi lub słownictwa, które często używamy na zajęciach dodatkowych; język różni się
w zależności od grupy społecznej. Dziś ponownie odczułam, że żyjemy, ulegając ciągłym
wpływom otoczenia (studentka Uniwersytetu Nihon Joshi w Tokio, 20 lat).
8. Jako Japonka sama nie mam pewności co do swojego języka japońskiego. Myślę, że to
była dobra okazja, żeby się zastanowić nad tym, czy w czasach dezintegracji, która zapanowała w języku, Japończycy ze wszystkich grup wiekowych uznaliby mój japoński za
właściwy i piękny. W mojej opinii język japoński jest piękny. I dlatego jestem głęboko
przekonana, że należy dbać o to piękno i przekazywać je kolejnym pokoleniom podczas
rozmów (studentka Uniwersytetu Nihon Joshi w Tokio, 20 lat).
9. Odnoszę wrażenie, że prowadzenie konwersacji jest często możliwe za pomocą ograniczonej liczby słów, takich jak yabai albo maji ka yo. Myślę, że to nie jest zbyt dobre zjawisko
(student Uniwersytetu Ōsaka Kyōiku w Osace, 21 lat).
10. Cieszę się, że w ten sposób mogłam ponownie zastanowić się nad słownictwem, które
stosujemy na co dzień bez żadnej głębszej refleksji (studentka Uniwersytetu Baika Joshi
w Osace, 19 lat).

Powyższe fragmenty komentarzy dowodzą, że za najbardziej rozpowszechnione tendencje należy uznać bezrefleksyjne nadużywanie form młodzieżowych
oraz odchodzenie od wymogu stosowania honoryfikatywności w codziennej
komunikacji. W opinii studentów często towarzyszy temu bezintencjonalność,
a mianowicie nieświadome odejście od konwencji językowej oraz brak głębszej
refleksji nad obecnie zachodzącymi zjawiskami.
Jednakże pewna grupa studentów wyraziła zainteresowanie kwestiami językowymi oraz wykazała pogłębioną orientację w zagadnieniach komunikacyjnych, a także podzieliła się swoimi przewidywaniami co do dalszego rozwoju
języka japońskiego. Jako problematyczne kwestie wyróżniono między innymi
odchodzenie od oryginalnego zastosowania utartych form językowych, nadużywanie wyrażeń socjolektalnych, a także zjawisko zastępowania wertykalnych
strategii grzecznościowych strategiami horyzontalnymi, które odzwierciedlają relacje oparte na zasadzie równości społecznej, a nie różnice statusów. Postulowano
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również potrzebę większej dbałości o współczesną japońszczyznę dla podtrzymania jej piękna i wartości.

2.4.5. Standardy języka i zachowań językowych
Rozważania nad świadomością w stosunku do standardów językowych wiążą się
z tematyką poprawności językowej, która została poruszona w poprzedniej części
książki.
W celu uzupełnienia refleksji nad świadomością konwencji językowej, a zatem wiedzą na temat przyjętych w języku japońskim i uznawanych za wzorcowe
norm i reguł poprawnego użycia języka (Bugajski 2006: 279), warto przytoczyć
jeden przykład poruszony podczas dyskusji z japońskimi studentami. Uczestników badania zapytano, czy zaklasyfikują wyrażenie densha konai-ppoi ‘wygląda
na to, że pociąg nie przyjedzie’ jako przykład poprawnego użycia japońszczyzny,
czy może w ich opinii konstrukcja ta budzi wątpliwości na płaszczyźnie łączliwości. Wybór powyższego przykładu motywowany był popularną tendencją do
łączenia czasownika (zarówno w formie twierdzącej, jak i przeczącej) z sufiksem
-ppoi w celu wyrażenia odczuć lub przewidywań rozmówcy na podstawie wnioskowania z jakichś faktów lub okoliczności.
Wszyscy respondenci niezależnie od płci, wieku, miejsca, pochodzenia oraz specjalizacji zgodnie przyznali się do częstego stosowania powyższego sufiksu w postpozycji czasownika. Niemniej kiedy studenci zostali zapytani o to, czy w ich opinii
powyższe wyrażenie to przykład poprawnego (zgodnego z konwencją językową)
użycia języka, 25% uczestników stwierdziło, że to forma poprawna, a pozostałe
75% przyznało, że choć wydaje im się, że powyższa forma jest nieprawidłowa, nie
potrafią wskazać wyznaczników tej niepoprawności.W wypowiedziach studentów
dominowały następujące stanowiska:
I. Użycie -ppoi po formie finitywnej lub zaprzeczonej czasownika jest niepoprawne:
• Tadashiku nai to shitte iru kedo, tsukau. ‘Używam, chociaż wiem, że jest to niepoprawne’ (z opinii studentów drugiego roku Uniwersytetu Ōsaka Kyōiku w Osace).
• Naze ka wakaranai kedo, tadashiku nai to omotte iru. ‘Nie wiem dlaczego, ale myślę,
że jest to niepoprawna forma’ (z opinii studentów pierwszego roku Uniwersytetu Ōsaka
Kyōiku w Osace).
• Naze ka wakaranai kedo, machigaete iru to kanjiru. ‘Nie wiem dlaczego, ale odnoszę
wrażenie, że to błędna forma’ (z opinii studentów trzeciego roku z Uniwersytetu Baika
Joshi w Osace).

II. Użycie -ppoi po formie finitywnej lub zaprzeczonej czasownika jest raczej
poprawne:
• Hanashikotoba toshite OK. ‘Jako forma ustna jest okey’ (z opinii studenta drugiego roku
Uniwersytetu Ōsaka Kyōiku w Osace).
• Zenzen hen ja nai kedo. ‘Wcale nie wydaje się dziwne’ (z opinii studenta pierwszego
roku Uniwersytetu Bunkyō Gakuin w Tokio).
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III. Stanowisko nieokreślone:
• „~ppoi” ga Nihongo na no ka, wakamono kotoba na no ka, to iu no wa kore made
amari kangaeta koto ga nakatta. ‘Do tej pory nie zastanawiałam się, czy ~ppoi to forma języka japońskiego, czy socjolektu młodzieżowego’ (z opinii studentki czwartego
roku Uniwersytetu Nihon Joshi w Tokio).
• Minna tsukatteru kedo… chotto ‘Wszyscy używają, ale jest to trochę…’ (z opinii studentów drugiego roku Uniwersytetu Bunkyō Gakuin w Tokio).

Wśród respondentów, których poproszono o sprecyzowanie opinii o poprawności lub niepoprawności użycia sufiksu -ppoi po krótkiej formie czasownika, studentka
czwartego roku Uniwersytetu Ochanomizu Joshi w Tokio jako jedyna odniosła się
do wiedzy na temat obecnej konwencji językowej, twierdząc, że według definicji
słownikowych oraz objaśnień z podręczników do nauki języka japońskiego takie
użycie jest niepoprawne. Jednakże zgodnie z przewidywaniami respondentki rozpowszechnienie takiego użycia sufiksu -ppoi wkrótce doprowadzi do tego, że niekonwencjonalna łączliwość tej formy zostanie zaakceptowana w normie użytkowej,
a ostatecznie może również zacząć funkcjonować jako element normy wzorcowej.
Wyżej przedstawione stanowisko odpowiada niejako postulowanemu w pracach współczesnych normatywistów relatywizmowi normy językowej, który
w przeciwieństwie do tradycyjnego rygoryzmu normy języka, pomniejszającego
rolę użytkowników socjolektów w tworzeniu konwencji językowej, podkreśla ich
znaczenie. Relatywizm normy językowej odpowiada więc założeniu, że norma
języka potocznego powinna zostać uwzględniona w słownikach i tekstach naukowych, a te na bieżąco weryfikowane i aktualizowane przez osoby o odpowiednich
kompetencjach (Bugajski 2006: 283–283)160.
Współcześni badacze odchodzą zatem od tradycyjnego ujęcia, podzielając opinię, że norma powinna odzwierciedlać również wewnętrzne zróżnicowanie języka.
Na podstawie takiego podejście podkreśla się jednoczesne funkcjonowanie dwóch
rodzajów normy: normy wzorcowej – oficjalnej, w której akcentuje się znaczenie
tradycji i zgodności z systemem językowym, oraz normy użytkowej (profesjonalnej, potocznej regionalnej lub potocznej ogólnej), w której większy nacisk kładzie
się na funkcjonalność i ekonomię języka (Szczerbal, Kamasa 2012: 126)161.
160
Jako pierwsza do zerwania z kategoryczną koncepcją poprawności językowej polegającą na
rozstrzyganiu, że coś jest albo poprawne, albo niepoprawne, zachęcała Halina Kurkowska w pracach odnoszących się do kultury języka polskiego (Buttler, Kurkowska, Satkiewicz 1971). Również
stanowisko reprezentowane przez Danutę Buttler i Halinę Satkiewicz (1990: 672–679) jest opozycyjne w stosunku do tradycyjnego ujęcia normy jako zbioru statycznych elementów. Odpowiadająca
współczesnym realiom teoria sfer normy zakłada, że oprócz centrum normy, czyli zbioru najbardziej
typowych i stabilnych elementów języka, istnieją również sfery peryferyjne, m.in. konstrukcje językowe, których użycie jest rozpowszechnione wbrew zaleceniom opracowań i tworzy normę spontaniczną języka (Bugajski 2006: 285).
161
W japońszczyźnie dychotomia normy będzie z pewnych względów odpowiadać podziałowi na
standard językowy (hyōjungo), który dążąc do osiągnięcia ideału języka, powinien być realizowany
zgodnie z zasadami normy wzorcowej, oraz język powszechny (kyōtsūgo), który uznaje się za mniej
skostniały, bardziej liberalny i sytuacyjny, a więc bliższy normie użytkowej.
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Wobec powyższej refleksji nad normą i poprawnością językową za błąd językowy należałoby uznać przekroczenie granic określających daną normę, ale niekoniecznie użycie niezgodne z obecnym zapisem opracowań językoznawczych.
Innowacja językowa może zostać zaakceptowana w normie spontanicznej języka
w rezultacie jej społecznej aprobaty, ale nie oznacza to, że można bez żadnych konsekwencji posługiwać się nowo przyjętą formą na przykład podczas formułowania
wypowiedzi o charakterze oficjalnym, gdyż takie zachowanie byłoby świadectwem
naruszenia granic operowania środkami językowymi (Bugajski 2006: 291).
Podobnie w wypadku wyżej rozważanego użycia sufiksu -ppoi stosowanie go
w komunikatach potocznych w granicach tej samej odmiany języka nie stanowi
błędu językowego. Natomiast wprowadzenie takiej struktury do mocniej skodyfikowanego języka pisanego (np. tekstu wypracowania) lub języka przemówień
(m.in. podczas wygłaszania referatu) stanowi naruszenie obowiązujących zasad
i przekroczenie granic stylu i w konsekwencji wywołuje społeczną dezaprobatę.

3. Antropologia postaw i zachowań językowych w kręgu
badań socjolingwistycznych
Obserwacja zachowań komunikacyjnych młodych Japończyków środowiska licealnego oraz studenckiego, a także analiza ich indywidualnych opinii i osądów
na temat obecnej sytuacji językowej umożliwia wyróżnienie określonych kategorii wartości oraz postaw komunikacyjnych reprezentowanych przez współczesną młodzież. Ze względu na to, że postulowane postawy znajdują uzasadnienie
w wynikach badań socjolingwistycznych, których analizie została poświęcona
poprzednia, obszerna część rozważań, niniejszy podrozdział pełni funkcję swoistego podsumowania oraz uzupełnienia opisu empirycznego.
Wyróżnienie typowych dla danej społeczności kategorii postaw językowych
(ang. language attitudes, jap. gengo taido 言語態度) możliwe jest w rezultacie
obserwacji zachowań komunikacyjnych, które uznaje się za reprezentatywne
i powtarzalne wśród przedstawicieli określonej grupy. Wynika to z ogólnej charakterystyki języka, którego nie należy traktować jako obiektywnego i społecznie neutralnego narzędzia służącego jedynie do przekazywania znaczenia, gdyż
jest on istotnym środkiem wyrażania tożsamości grupy społecznej lub etnicznej
i w związku z tym umożliwia dokonanie społecznej oceny zachowań językowych
jej przedstawicieli (Appel, Muysken 1987:16).
Jako że język nie jest bytem odizolowanym od podłoża społeczno-kulturowego, obserwacja i ocena postaw językowych nie może się odbyć bez odniesienia
do istotnego dorobku myślowego określonej społeczności, który wpływa na wykształcenie się systemu wartości dla niej typowych. Wojciechowski w refleksji
nad swoistością komunikacji w języku japońskim zauważa, że „Bez znajomości
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ogólnego obrazu wzorców zachowań typowych dla danej kultury i uzasadnień,
jakie za tymi wzorcami stoją, trudno ponadto dokonać opisu konkretnych zachowań kulturowych, w tym komunikacyjnych” (2011: 41).
Schematy kulturowych zachowań zbiorowych, w terminologii antropologicznej wprowadzonej przez Ruth Benedict określanych wzorami kultury (ang.
patterns of culture) (1934, polski przekład 2011) (w znaczeniu ustalonych sposobów zachowywania się i myślenia danej zbiorowości), są przedmiotem rozważań japońskich antropologów, badaczy kultury i języka reprezentujących krąg
Nihonjinron162 ‘teorii japońskości’, ale również badaczy polemizujących z tą
teorią. Nihonjinron stanowi zasadniczy aspekt dyskursu poświęconego badaniu
i opisywaniu specyfiki i wyjątkowości tożsamości Japończyków oraz całego kulturowego dorobku tego narodu163.
W obecnej literaturze zauważa się coraz częściej tendencję do odchodzenia od
jednoznacznego stanowiska, w którym akcentuje się wyjątkowość kultury i społeczeństwa japońskiego, i postuluje zachowanie ostrożności w dociekaniach nad
specyfiką kultury tego kraju. W licznych pracach antropologicznych i językoznawczych akcentuje się istnienie wielu ciekawych i oryginalnych elementów, na
które warto zwrócić uwagę, ale jednocześnie podkreśla się, że nie ma w tym nic
nadzwyczajnego, gdyż zgodnie ze stanowiskiem Wierzbickiej każda kultura, nie
tylko japońska, wyróżnia się czymś unikatowym (2007: 431). Każda kultura ma
bowiem w sobie coś osobliwego, a także zawiera wiele aspektów uniwersalnych.
Clifford Geertz, prezentując cechy postulowanej przez siebie antropologii interpretatywnej, podkreśla, że celem działań antropologa powinno być zrozumienie
badanego ludu przez „ukazanie w pełnym świetle jego normalności bez redukowania jego osobliwości” (2005: 29).

Nihonjinron日本人論 ‘teoria japońskości’, inaczej Nihonbunkaron 日本文化論 ‘teoria kultury japońskiej’ lub Nihonshakairon 日本社会論 ‘teoria społeczeństwa japońskiego’(Manabe, Befu
1992: 89), stanowi zbiór koncepcji, w których podkreśla się specyfikę japońskiej tożsamości kulturowej. Dyskusja nad unikatowością Japończyków i reprezentowanego przez nich systemu wartości,
głównie w zestawieniu z wartościami kultury zachodniej, pojawiła się po drugiej wojnie światowej
wraz z kształtowaniem się nastrojów nacjonalistycznych w powojennej Japonii. W nawiązaniu do
kontrowersji, które do dziś wzbudza akcentowanie specyfiki tożsamości Japończyków i wyjątkowości ich kulturowego dorobku, powstają liczne opracowania autorstwa japońskich oraz zagranicznych
antropologów i badaczy kultury i języka (m.in. Dale, Gill, Miller, Sugimoto, Befu).
163
Przedstawicielami tego aspektu dyskursu oraz osobami powiązywanymi z nim są m.in. Chie
Nakane (zob. Tateshakai no ningen kankei [Stosunki międzyludzkie w społeczeństwie wertykalnym],
1967; Japanese Society, 1970), Takeo Doi (zob. The Japanese patterns of communication and the
concept of amae, 1973), Takie Sugiyama Lebra (zob. Japanese Patterns of Behavior, 1976), Tetsurō
Morimoto (zob. Nihongo: omote to ura [Awers i rewers języka japońskiego], 1988). Najsłynniejszą
publikacją zagraniczną, która odnosi się do unikatowości japońskiej kultury, jest książka Ruth
Benedict The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture (1946). Odniesienia
do osobliwych schematów zachowań Japończyków zostały również zawarte w ksiązce polskiej
badaczki Anny Wierzbickiej Słowa klucze. Różne języki – różne kultury (2007).
162
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Przyjęcie stanowiska wyróżniającego współistnienie cech uniwersalnych
i swoistych danej społeczności w niniejszym opisie pozwala na analizę zachowań
komunikacyjnych Japończyków w odniesieniu do osobliwości tej kultury, ale bez
ryzyka, że zostanie się posądzonym o nadmierny subiektywizm lub idealizację
przedstawianej społeczności.
Zarzuty co do wyznaczania i opisywania kulturowych zespołów zachowań
objętych jakimś jednym terminem w literaturze obcojęzycznej mogą być motywowane ograniczeniami językowymi, zgodnie z przekonaniem o trudności przekładu, a nawet nieprzetłumaczalności niektórych pojęć na język obcy, a także
wynikać z samej formy opisu, który posądza się o wyrażanie uproszczeń i zniekształceń, w konsekwencji prowadzących do schematyzacji i stereotypizacji
obrazu danej kultury.
Jednakże w kontekście rozważań nad komunikacją warto odnieść się do charakterystyki postaw reprezentowanych przez przedstawicieli młodego pokolenia
w ich codziennych zachowaniach językowych. Postawy te można zilustrować
w odniesieniu do kategorii, które Wierzbicka określa mianem „słów kluczy”
(2007: 431–511), a mianowicie systemu pojęć, których znajomość umożliwia
orientację w mechanizmach społecznych motywujących wybór jakieś strategii komunikacyjnej w określonych okolicznościach. Obraz proponowany przez
badaczkę jest ciekawy, ale niepełny, gdyż wyraźnie dostrzega się w nim brak
weryfikacji dokonanej z punktu widzenia wyspecjalizowanego japonisty. Jabłoński zauważa, że opis prezentowany przez Wierzbicką domaga się uzupełnienia
o kluczowe pojęcia o nacechowaniu negatywnym. W opinii badacza brak antytezy rozważanych pojęć zaburza rzetelność opisu i osłabia jego metodologiczne
umocowanie (Jabłoński 2013: 215).
Przedstawione tu rezultaty rozważań, których celem jest przybliżenie podłoża
kulturowego zachowań komunikacyjnych, nie uwzględniają wszystkich elementów uznawanych za istotne w refleksji nad związkiem kultury i języka, a stanowią
jedynie prezentację wybranych pojęć, które znajdują odzwierciedlenie w komunikacji młodzieży.
Zasadniczą kwestią jest, aby konstruując niniejszy opis, który w jakimś stopniu typuje i grupuje pewne schematy postaw i zachowań, w miarę możliwości zachować bezstronność i obiektywizm. Nie można bowiem ani bagatelizować i ignorować powtarzalnych wzorców zachowania mających swoje odzwierciedlenie
w języku, ani uznawać ich za całkowicie i bezwarunkowo zasadne i niepodważalne, za kategorycznie zakończony opis, do którego nie da się już nic więcej dodać.
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3.1. Kolektywizm
Postawę kolektywną można uznać za najczęściej przywoływane w refleksji antropologicznej i socjolingwistycznej zachowanie komunikacyjne Japończyków,
które odnajduje swoje podstawy w dychotomicznym podziale na uchi 内, ‘to co
wewnątrz’, oraz soto 外, ‘to co na zewnątrz’.
Jedną z form językowej demonstracji opozycji „wewnątrz : zewnątrz” w języku japońskim jest system nazw pokrewieństwa, którego podstawę stanowi podział na leksemy nazywające członków własnej rodziny reprezentujących sferę
uchi (np. chichi 父 ‘tata’, haha 母 ‘mama’) oraz leksemy określające członków
czyjejś rodziny uznanych za przedstawicieli sfery soto (np. otōsan お父さん ‘ojciec’, okāsan お母さん ‘matka’), a w odniesieniu do nich grzeczność zostaje
wyrażona przez dodanie prefiksu o お oraz tytułu uprzejmościowego san さん164.
Inne przykłady tej opozycji odnajdziemy w opisie relacji zawodowych.
Chie Nakane zauważa, że sposób działania świadomości grupowej Japończyków pokazuje użycie pojęcia uchi うち (‘mój dom; wnętrze’) w znaczeniu miejsca
pracy, organizacji, biura oraz szkoły, a więc różnych sfer afiliacji. Według tej autorki w kontekście relacji społecznych taką samą treść wyraża termin kaisha 会社
‘firma’:
Kaisha does not mean that individuals are bound by contractual relationships into a corporate entities; rather, kaisha is ‘my’ or ‘our’ company, the community to which one belongs
primarily, and which is all-important in one’s life (Nakane 1973: 3).

Wobec powyższego człowiek jako cząstka całości, obejmująca firmę, dla której pracuje, utożsamia się z nią i traktuje ją jak własną sferę wewnętrzną (uchi).
Sposobem reprezentacji sfery wewnętrznej w języku są zachowania modestywne. Wyrazem tego jest między innymi tendencja do niewywyższania statusu osoby będącej przedmiotem dyskusji nawet w sytuacji, kiedy zajmuje stanowisko
przełożonego lub zwierzchnika tej samej instytucji co nadawca komunikatu, ale
wspominamy o niej komuś spoza tej instytucji (np. pracownikowi firmy, z którą
zostały nawiązane relacje biznesowe). W kontaktach handlowych obniżanie rangi
osób należących do wspólnej instytucji (sfery uchi), nawet jeśli wspomina się
o samym prezesie, jest odbierane jako wyraz skromności i uprzejmości w stosunku do partnera biznesowego. W poniższym przykładzie A wyraża komunikat
pracownika firmy zewnętrznej, a B komunikat podwładnego prezesa Yamanaki:
164
Powyższy skrajnie minimalistyczny opis odnosi się do nazw pokrewieństwa, ale nie uwzględnia leksemów stosowanych w bezpośrednich zwrotach do danego członka rodziny, a także użycia
nazw pokrewieństwa zamiast zaimka drugiej osoby. Jednym z przejawów manifestowania dychotomii „swój: obcy” w przestrzeni publicznej jest tendencja do nieustępowania miejsc obcym, również
starszym, osobom w pociągach lub autobusach. Japończycy takie zachowania uzasadniają próbą nieingerowania i uszanowania prywatnej przestrzeni nieznajomego, który nie należy do kręgu „swoich”.
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A: Yamanaka shachō wa irasshaimasu ka?
山中社長はいらっしゃいますか？
‘Czy prezes Yamanaka raczy być obecny?’  użycie formy aprecjatywnej, bo Yamanaka
jest partnerem w biznesie (reprezentuje sferę soto)
B: Yamanaka wa tada ima gaishutsu shite orimasu. 山中はただいま外出しておりま
す。
‘Yamanaka jest obecnie poza firmą’  użycie formy modestywnej, bo Yamanaka jest pracownikiem tej samej firmy (reprezentuje sferę uchi).

W kontekście socjolektu młodzieżowego postawa kolektywna zostaje wyrażona w dostosowaniu odpowiedniej formy językowej do rodzaju więzi, a także
stopnia zażyłości między nadawcą i odbiorcą komunikatu.
Wyniki badań ukazują, że w zachowaniach komunikacyjnych młodych Japończyków dominuje kryterium bliskości, czego dowodem jest używanie form
nienacechowanych honoryfikatywnie w wypowiedziach kierowanych do spokrewnionych seniorów oraz bardzo sporadycznie do nauczycieli, z którymi studentów łączą długoletnie, bardziej zażyłe relacje. Chociaż nie można umniejszać
roli statusu rozmówcy jako wyznacznika doboru odpowiednich środków językowych, młodym Japończykom okazjonalnie zdarza się wychodzić poza schematy
grzeczności językowej i stosować formy potoczne lub mniej nacechowane rygorystycznością uprzejmościowe struktury regionalne, gdyż towarzyszy im intencja
włączenia osób o wyższym statusie do swojego kręgu, rozumianego tutaj jako
krąg bliskich znajomych, który również mieści się w sferze uchi.
Jednakże takie zachowania młodzieży nie zawsze wartościowane są pozytywnie, gdyż nadmierna poufałość w stosunku do przełożonych uznawana jest za
naruszenie zasad konwencji komunikacyjnej oraz dobrego wychowania, a także
przejaw niedostatecznego przygotowania do przyszłego życia zawodowego.

3.2. Zaangażowanie
Kolejną postawą, która zostaje wyrażona w zachowaniach komunikacyjnych
młodych ludzi, jest skierowanie swojej uwagi na odbiorcę komunikatu oraz towarzyszące temu poczucie dbałości i zaangażowania w płynny i bezkonfliktowy
przebieg aktu komunikacyjnego (w niniejszej książce kilkakrotnie przywoływany
jako hairyo).
W kontekście ideałów japońskiej tradycji postawie tej odpowiada kategoria
omoiyari 思いやり ‘zaangażowanej empatii’ – według Takie Sugiyamy Lebry
ściśle związanej z tak zwaną komunikacją antycypacyjną, w której odpowiedzialnością za prawidłowy przekaz obarcza się odbiorcę, a nie nadawcę komunikatu (1976: 123). Akio Kikuchi przedstawia aspekt behawioralny ideału omoiyari,
przywołując cztery podstawowe właściwości postawy prospołecznej: 1) działa-
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nie, które jest przydatne innym, 2) działanie, które nie jest nastawione na wynagrodzenie, 3) działanie, któremu towarzyszy świadomość potencjalnego ryzyka
i samopoświęcenia, 4) działanie dobrowolne (1998).
W przekładzie Kazuyi Hary pojęcie omoiyari zostaje określone ‘altruistyczną
wrażliwością’ (2006: 27). W swoich rozważaniach badacz nawiązuje do właściwości wskazanych przez Kikuchiego i, rozwijając ten wątek, wyróżnia cztery
aspekty altruistycznej wrażliwości: trzy afektywne (altruizm, współczucie, empatia) oraz jeden behawioralny (postawa prospołeczna) (Hara 2006: 29).
Anna Wierzbicka zauważa, że:
oprócz semantycznej unikatowości słowa „omoiyari” należy podkreślić jego doniosłość
kulturową: słowo to jest nie tylko powszechnie w Japonii używane, ale też sytuuje się bardzo wysoko na listach rankingowych najbardziej – zdaniem Japończyków – pożądanych
przymiotów (2007: 504)165.

Wyrazem zaangażowania i dbałości o odczucia odbiorcy w zachowaniach językowych młodzieży jest kilkakrotnie akcentowana przez studentów (zob. podrozdział Młodzież a wieloznaczność językowa) troska o partnera wyrażona w opiniach
typu aite no koto o ki ni suru ‘przejmuje się partnerem’. Według respondentów dbałość o poczucie komfortu odbiorcy zostaje wyrażona w stosowaniu form, którym
przypisano funkcję ograniczania stopnia pewności w wypowiedziach pierwszoosobowych. Chociaż, jak zostało to podkreślone wcześniej, trudno ustalić, czy takie
zachowania komunikacyjne wynikają z troski o partnera czy raczej siebie.
Odwrotnością ideału omoiyari jest postawa niewrażliwości oraz ignorowania
uczuć odbiorcy oraz okoliczności towarzyszących aktowi komunikacyjnemu,
a także brak inicjatywy i zaangażowania w sprawny przebieg interakcji. Językowym wyrazem takiej społecznie uznanej za karygodną postawy jest pochodzący
od wyrażenia kūki yomenai wcześniej wspomniany skrótowiec KY, który powstał
kilka lat temu w slangu internetowym oraz języku subkultury gyaru. Postawa niewrażliwa i ignorancka przejawia się między innymi w przechwalaniu się w obecności kolegów, zbyt poważnym zachowaniu i nieumiejętności akceptacji żartów
na swój temat, braku dystansu, pokory i wyczucia, a także w lekceważącym stosunku do zasad uprzejmości językowej. W tradycji japońskiej wyrazem takiej
postawy będzie więc nieposiadanie cnoty omoiyari.

165
Świadectwem pozytywnego nastawienia do zachowań wyrażających zaangażowaną empatię
jest m.in. promowanie działań w duchu omoiyari jako reprezentatywnych postaw społeczeństwa
japońskiego zaangażowanego w przygotowanie i przeprowadzenie Letnich Igrzysk Olimpijskich
w Tokio w 2020 roku.
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3.3. Powściągliwość
Tendencja do częstego posługiwania się pewnymi utartymi formami językowymi
jako narzędziami służącymi do zamazania lub zaciemnienia klarowności przekazu (aimai na kotoba; bokashi hyōgen), zwłaszcza w sytuacjach wymagających
określenia swojego stanowiska wobec poglądów lub sugestii rozmówcy, to zachowanie właściwe dla kolejnej postawy, którą możemy również zaobserwować
w zachowaniach komunikacyjnych przedstawicieli środowiska młodzieżowego.
Mowa tu o intencjonalnej samokontroli i ostrożności w kontaktach z drugim człowiekiem, które w kontekście tradycyjnych wyróżników japońskiej kultury wyraża pojęcie enryo 遠慮 określane przez Takie Sugiyamę Lebrę „powściągliwością
w kontaktach społecznych” (1976: 252).
W przeciwieństwie do wcześniej rozważanej kategorii omoiyari, która wyraża postawę otwartą i altruistyczną, enryo jest często opisywane jako rezultat skoncentrowania się przez mówiącego na samym sobie i ze względu na to
w opinii tej badaczki jest to motywacja egoistyczna (Sugiyama Lebra 1976:
252) i zamknięta. Te dwie jakości wzajemnie się uzupełniają, a wyrazem tego
jest przede wszystkim bogactwo struktur aprecjatywnych i modestywnych, wyrażeń dwuznacznych, tendencja do niekończenia wypowiedzi, a także stosowanie form obniżających stopień pewności, które cechuje dystans i częściowe
maskowanie prawdziwych uczuć nadawcy.
Wierzbicka, przedstawiając swoją propozycję eksplikacji wyrażenia enryo,
zauważa, że:
(…) „szacunek” i „respekt” nie są składnikami znaczenia samego „enryo”, jednak, biorąc
pod uwagę japońskie postawy kulturowe (…), takie pojęcia nasuwają się jako prawdopodobna motywacja zachowania typu „enryo”. Ten sam typ zachowania jednakże może być
spowodowany „nieśmiałością” czy „niewiarą w siebie” – znowu cechami, które nie należą
do „enryo” samego w sobie, ale które w naturalny sposób mogą być z nim kojarzone (Wierzbicka 2007: 455).

Rozmaite motywacje i strategie wyrażania enryo towarzyszą również japońskiej młodzieży. Wyrazem ostrożności i dystansu jest na przykład stosowanie
form grzecznościowych podczas pierwszej rozmowy z nowo poznaną osobą (shotaimen 初対面), zabezpieczające przed popełnieniem nietaktu. Towarzyszy temu
obyczaj wymiany wizytówek, z których odczytujemy nazwisko oraz informacje
na temat afiliacji i statusu rozmówcy, gdyż taka wiedza ułatwia wybór odpowiedniej postawy.
Młodzi Japończycy w dyskusji dotyczącej motywacji doboru pewnych charakterystycznych środków językowych często tłumaczyli swoje zachowania
skromnością oraz dbałością o dobro i komfort odbiorcy. Aczkolwiek kilku respondentów otwarcie przyznało, że intencjonalne zawoalowanie treści komunika-
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tu może spełniać też zupełnie inną funkcję – jest narzędziem uniku komunikacyjnego, a więc gestem nastawionym na schowanie się za wyrażeniem językowym
w celu uniknięcia konfrontacji z rozmówcą. Takie zachowania świadczą zatem
o trosce o samego siebie i taką rolę będzie odgrywał przysłówek ichiō ‘wstępnie;
w zarysie’ stosowany w wypowiedziach pierwszoosobowych.
Innym przejawem postawy dystansu i powściągliwości jest unikanie sytuacji
wymagających wyrażenia na głos indywidualnych poglądów ze względu na obawę, że mogłyby one nie odpowiadać upodobaniom odbiorców. Spośród licznej
grupy uczestników wywiadu (300 osób) połowa respondentów zapytanych o to,
czy chętnie i otwarcie dzieli się swoimi spostrzeżeniami na forum publicznym
(jibun no iken o hakkiri iu), odpowiedziała, że wstydzi się otwartego demonstrowania swojego stanowiska w przestrzeni publicznej (pomijamy tu przypadki rozmów z członkami rodziny lub bliskimi przyjaciółmi np. w domu). Wśród nich
znalazła się grupa osób, która bardziej precyzyjnie stwierdziła, że wyrażanie osobistej opinii na głos jest wstydliwie tylko w takich sytuacjach, kiedy nie ma się
pewności co do słuszności swoich przekonań (jishin o motte inai).
Kilku respondentów podkreśliło, że nawet jeśli mają coś do powiedzenia, to
świadomie decydują się na milczenie, gdyż wolą nie wyrażać swoich poglądów
na głos, lub jedynie udzielają krótkiej, dwuznacznej odpowiedzi, aby uniknąć narażenia się na ewentualną krytykę odbiorców. Postawa milcząca wynikająca
z obawy przed konfrontacją z odmiennym stanowiskiem jest częstym przedmiotem krytyki przedstawicieli starszego pokolenia Japończyków, którzy zarzucają
młodzieży świadome unikanie sytuacji wymagających określenia swoich poglądów i brak konsekwentnego stanowiska (dantei shinai ‘nie określają; nie rozstrzygają’).
Student z Tokio powołał się również na zjawisko ishindenshin 以心伝心
‘przekazu z umysłu do umysłu; telepatii’ jako podstawy zachowań komunikacyjnych Japończyków, którzy potrafią porozumieć się przy użyciu mniejszej liczby
słów i być może ze względu na to w społeczeństwie japońskim zwyczajowo nie
ma nacisku na otwarte wygłaszanie indywidualnych poglądów.
Niewykazanie się dystansem i powściągliwością w sytuacji tego wymagającej
może zostać uznane za przejaw słabej domyślności i braku przenikliwości, a także
za brak kultury językowej i nieumiejętność operowania japońską honoryfikatywnością. Takie zachowania często narażają uczestników komunikacji na iwakan 違
和感, czyli poczucie dyskomfortu i niespójności, które Wojciechowski określa
„odwrotnością stanu porozumienia i harmonii” (2011: 45). W opinii respondentów poczucie niespójności może być na przykład spowodowane pojawieniem
się w towarzystwie nowej osoby, która otwarcie prezentuje poglądy sprzeczne
z opinią ogółu i tym samym może zakłócić płynny przebieg dyskusji, wywołując
negatywne odczucie niepokoju (不安 fuan).
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3.4. Konformizm
Postawa konformistyczna, polegająca na podporządkowaniu się poglądom, zasadom i wartościom reprezentowanym przez całą grupę społeczną oraz wystrzeganiu się manifestowania indywidualnego stanowiska, które mogłoby być sprzeczne z interesem ogółu, jest częstym przedmiotem dyskusji nad charakterystyką
komunikacji Japończyków. Postawa ta odnosi się do rozważanych wcześniej
zachowań altruistycznych (mówić tak, aby nie urazić uczuć odbiorcy), ale również egoistycznych (mówić tak, aby nie narazić się na dyskomfort spowodowany
sytuacją konfliktową), gdyż łączy je dążenie do wspólnego celu, jakim jest zachowanie stanu grupowej harmonii i jednomyślności wa 和. Chie Nakane określa
wa jako bardzo cenioną z perspektywy etycznej harmonijną integrację członków
grupy (1973: 52).
W komunikacji młodego pokolenia postawę jednomyślności wyraża panująca
w środowisku klasowym, zwłaszcza na wcześniejszych etapach kształcenia, tendencja do minimalizowania sytuacji wymagających zderzenia prywatnej opinii
z poglądami innych.
Chris Hammond w tekście poświęconym technikom obciążonego kulturowo
nauczania języka obcego wyróżnia następujące cechy typowe dla szkolnej interakcji w społeczeństwie japońskim:
I. Debaty oraz ćwiczenia nastawione na wyrażanie opinii są zjawiskiem rzadkim.
II. Za dobrego studenta uznaje się osobę, która jest cicha, bierna i posłuszna.
III. Interakcja w przestrzeni klasy szkolnej opiera się na czterech zasadach zaproponowanych przez F.E. Andersona (1993: 104):
a) odpowiedzialności słuchacza (listener responsibility);
b) myśleniu grupowym (group-mindedness);
c) decydowaniu, które dąży do konsensusu (consensual decision-making);
d) sformalizowanych wypowiedziach (formalized speechmaking)
(Hammond 2007: 44–45).

Możliwość uczestnictwa w zajęciach z języka japońskiego i języka angielskiego dla uczniów gimnazjum i liceum jednej z japońskich placówek znajdujących
się w mieście Sendai w prefekturze Miyagi w 2014 roku potwierdziła słuszność
powyższych poglądów. Mimo satysfakcjonującego przygotowania nauczycieli,
ciekawej tematyki zajęć i odpowiednio wyważonej ilości materiału do nauczenia
zajęcia językowe bardziej niż na ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych nastawione są na przyswojenie informacji z danej dziedziny i uczenie technik czytania
i pisania. Wprawdzie możliwość komunikowania się w języku obcym oferują zajęcia prowadzone przez rodzimych użytkowników języków obcych, którzy bywają zatrudnieni w funkcji ALT (Assistant Language Teacher) i dokładają wielu
starań, aby zachęcić uczniów do wypowiadania się w języku obcym, ale postawa
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bierna i milcząca przeważa nad aktywnym uczestniczeniem w zajęciach komunikacyjnych.
Pasywność w kontaktach interpersonalnych nie jest jedynie cechą osobowości
jednostki oraz rezultatem sposobów wychowawczych stosowanych w określonym
środowisku domowym, ale również pochodną metod kształcenia oraz edukacji językowej, w których sytuacje umożliwiające zamanifestowanie swojej indywidualności są obustronnie minimalizowane: nauczyciele najczęściej nie wymagają od
studentów określenia swojego stanowiska, a studenci nie odzywają się, jeśli nie zostaną wytypowani. Nie można ignorować faktu, że w grupie uczniów znajdują się
jednostki, które chętniej niż pozostali demonstrują swoje stanowisko i nie boją
się komunikować w języku obcym nawet na forum publicznym. Zgodnie z sugestiami respondentów najczęściej są to osoby, które w związku z profesją rodziców
miały okazje spędzić dłuższy czas poza granicami Japonii lub brały udział w wymianach międzynarodowych, co zaowocowało nie tylko rozwojem kompetencji językowych, większą śmiałością w stosunku do otoczenia, ale także zmianą światopoglądową wyrażoną w bardziej zindywidualizowanych zachowaniach.

3.5. Ograniczona autentyczność
W dyskusji nad cechami typowymi i stereotypowymi społeczeństwa japońskiego przedstawiciele kultur zachodnich niejednokrotnie zarzucają Japończykom
brak autentyczności, podkreślając, że może być to rezultat przesadnej grzeczności. Nierzadko również stwierdza się, że uśmiech na twarzach Japończyków nie
jest oznaką sympatii i radości, lecz środkiem służącym do zachowania dobrych
i płynnych relacji międzyludzkich lub ich pozorowania w celu minimalizowania
zagrożenia, na przykład znalezienia się w sytuacji niedogodnej dla uczestników
aktu komunikacyjnego. Tego rodzaju uogólnienia są niejednokrotnie krzywdzące
dla przedstawicieli społeczeństwa japońskiego, zwłaszcza jeśli pod uwagę weźmie się to, że niezależnie od rozbieżności kulturowych pozawerbalne środki komunikacji i ekspresji na płaszczyźnie zawodowej są raczej podobne. Natomiast
większa kultura i uprzejmość obserwowana w zachowaniach pracowników japońskich firm i sklepów może być uzasadniona głównie czynnikiem ekonomicznym – w Japonii od wielu już lat za główną gałąź gospodarki uznaje się usługi.
Przyjmowanie pewnej pozy (lub nakładanie maski) zarówno w sytuacjach oficjalnych, jak i prywatnych, znane jako tatemae 建前 (‘postawa publiczna’), to przeciwieństwo manifestowania prawdziwych, szczerych intencji i poglądów, nazywanych honne 本音 (dosł. ‘wrodzony/prawdziwy głos’): „Honne means one’s natural,
real, or inner wishes and proclivities, whereas tatemae refers to the standard, principle, or rule by which one is bound at least outwardly” (Sugiyama Lebra 1976: 136).
Opozycja honne i tatemae odpowiada postulatowi Ervinga Goffmana, w którym porównuje on interakcje społeczne ze sceną teatralną, składającą się z dwóch
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części: przedniej – obserwowanej przez publiczność, w której aktor wciela się
w pewne role, oraz tylnej – nieosiągalnej dla wzroku publiczności, w której aktor
zrzuca maskę i staje się prawdziwym sobą (1956: 66–70).
Nietrudno się domyślić, że dbałość o wzajemne poczucie komfortu oraz płynność relacji, a także zachowanie ładu i porządku, które są zarówno środkiem,
jak i celem komunikacji publicznej i interpersonalnej, sytuują tatemae w japońskiej hierarchii wartości jako znacznie cenniejszą w stosunku do wartościowanego negatywnie obnoszenia się przed innymi z prywatnymi uczuciami i opiniami.
Wojciechowski zauważa, że zgodnie z aksjologią japońską unikanie prawdziwości jest uznawane za coś pozytywnego (2011: 42). Wysoki stopień formalizacji
i rytualizacji towarzyszący przybieraniu postawy publicznej sprawia, że sam akt
komunikacji przebiega sprawnie i bez zakłóceń wynikających z nadmiernego
uzewnętrzniania swoich uczuć, trosk, obaw czy wątpliwości.
W mowie współczesnej młodzieży dbałość o zachowanie pozorów zostaje
wyrażona w formie wspomnianego w poprzedniej części powstrzymywania się
od otwartego wyrażania swoich poglądów w przestrzeni publicznej, między innymi podczas zajęć szkolnych, ale również w rozmaitych strategiach odmawiania,
w których stroni się od otwartego demonstrowania przed rozmówcą braku woli,
chęci czy zainteresowania.
Jednakże współcześni Japończycy coraz częściej unikają sytuacji wymagających nakładania metaforycznej „maski publicznej”, które towarzyszą kontaktom
oficjalnym i świadomie wychodzą poza narzucane przez społeczeństwo schematy, obierając swoją własną, indywidualną i niezależną ścieżkę zawodową. Przykładem tego jest stosunkowo nowa forma profesji – freeter (hybryda ang. free +
niem. -ter, jap. furītā), czyli osoba niezwiązana z żadną instytucją pełnoetatową
umową, wykonująca czasowe zlecenia lub pracująca na pół etatu.
Innym przejawem świadomego unikania presji społecznej i odpowiedzialności
towarzyszącej kontaktom publicznym jest postawa skrajnie nonkonformistyczna
reprezentowana przez japońskich nīto, czyli osoby, które przejawiają brak zaangażowania i zainteresowania aspektami życia publicznego, takimi jak zdobycie
wykształcenia, zatrudnienia oraz kwalifikacji, a wolny czas poświęcają swoim
hobby bez jakichkolwiek ograniczeń (zob. Goodman et al. 2012: 139–158 oraz
przypis 106).
W kontekście rozważań nad współczesną mową młodzieżową rezultatem
wspomnianych postaw jest zaniedbanie tych aspektów języka, które są ściśle powiązane ze sferą życia i działania publicznego. Świadome unikanie sytuacji wymagających kontaktów zawodowych niejako uwalnia od społecznego obowiązku
posługiwania się formami honoryfikatywnymi, a to w rezultacie doprowadza do
negatywnego nastawienia przedstawicieli starszego pokolenia do młodzieży, którą obarcza się odpowiedzialnością za dezintegrację honoryfikatywności.
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3.6. Indywidualizacja
Warto również wspomnieć o postawie nastawionej na eksponowanie cech oraz
motywacji indywidualistycznych, do której odnoszą się japońskie terminy kosei
個性 ‘indywidualność; osobowość; osobliwość’, kojin 個人‘osobisty; prywatny;
indywidualny’ oraz jibun 自分 ‘sam; własny; swój’.
Postawa indywidualistyczna zasługuje na uwagę również dlatego, że może
zostać uznana za swego rodzaju „przeciwwagę” dla systemu pojęć wyrażających stereotypowe właściwości Japończyków, które zostały wyselekcjonowane
i pokrótce omówione w refleksji poświęconej postawom: kolektywnej, zaangażowania, powściągliwości, konformizmu oraz ograniczonej autentyczności.
Nie będziemy natomiast traktować jej jako czegoś osobliwego. W kontekście
niniejszych badań postawa indywidualna stanowi dopełnienie obrazu młodego
Japończyka: jest on przede wszystkim jednostką, która w swoich działaniach
i zachowaniach w większym lub mniejszym stopniu demonstruje różne, czasem
sprzeczne, postawy i wartości.
Sugiyama Lebra przywołuje słowa Doiego dotyczące zjawiska „bycia i zatracania siebie” przez Japończyków:
We know that Japanese are as concerned about maintaining the individual’s independence
and freedom as are other people. Doi reminds us that Japanese use the distinctive expressions jibun ga aru (“having the self”) and jibun ga nai (“lacking the self”). The first refers
to an individual’s awareness of some independence from the group he belongs to, the second refers to the individual’s total involvement in the group (Doi 1971: 160–163). Indeed,
Japanese often take pride in the freedom of jibun and its power to resist social pressure
(Sugiyama Lebra 1976: 156).

Powyższy fragment stanowi potwierdzenie tego, że mimo uogólnionej opinii o rzadkim demonstrowaniu postawy indywidualistycznej przez Japończyków
w japońskiej antropologii nie pomija się refleksji nad zjawiskiem indywidualności rozumianej jako istotny komponent dociekań nad miejscem i znaczeniem
człowieka w społeczeństwie. Należy jednak podkreślić, że na rozmaitych poziomach kulturowych samo zjawisko indywidualności może być rozumiane i opisywane na różne sposoby.
W ogólnym przekonaniu Japończyków uznaje się za społeczeństwo o dążnościach i zachowaniach kolektywistycznych (jap. shūdan shugi 集団主義 lub shūsan
shugi 集産主義 ‘kolektywizm’) (Benedict 1946, 2016), a indywidualizm (jap.
kojin shugi 個人主義), będący przeciwieństwem kolektywizmu, bywa kojarzony
z zachodnioeuropejskim liberalizmem czy amerykańskim kapitalizmem. Rozwój
gospodarczy w powojennej Japonii, który zaowocował powstaniem jednej z najlepiej rozwiniętych ekonomii w historii, a także dynamiczne bogacenie się państwa niewątpliwie należy uznać za rezultaty wspólnej pracy młodych Japończyków
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urodzonych w pierwszych latach po zakończeniu drugiej wojny światowej, którzy
reprezentują pokolenie baby-boom (jap. dankai no sedai 団塊の世代).
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych młodzież, która mogła kształcić
się na wyższych uczelniach, podróżować za granicę oraz cieszyć się łatwym dostępem do produktów zachodnich, zaczęła otwarcie demonstrować postawy indywidualistyczne zarówno przez modę (noszenie dżinsów, krótkich spódnic), język,
jak i przynależność do subkultur młodzieżowych. Osamu Nakano określa dorastającą młodzież pokolenia baby-boom jako produkt społeczeństwa konsumpcyjnego
(shōhi shakai 消費社会), w którym dominowała postawa yaritai hōdai やりたい
放題 ‘robimy, co chcemy i ile chcemy’, a którego podstawowym wyznacznikiem
była swoboda w różnych sferach życia demonstrowana przez całkowite unikanie robienia tego, czego nie chce się robić. Autor ten w takich zachowaniach upatruje początek urzeczywistniania i rozwijania się na większą skalę indywidualizmu japońskiego (Nihon-teki kojin shugi 日本的個人主義) (Nakano 1991: 178), którego
owocem była indywidualizacja komunikacji (komyunikēshon no kojinka コミュニ
ケーションの個人化) (Nakano 1991: 193). Japoński badacz powiązuje to ostatnie
zjawisko z indywidualizacją mediów, twierdząc, że posiadanie telewizora lub kilku
telewizorów w jednym domostwie umożliwiło każdemu członkowi rodziny oglądanie w odosobnieniu tego, na co ma ochotę. Wybór ten jest więc rezultatem, ale
również czynnikiem wolności, którą uznaje się za podstawę zindywidualizowanego
stylu życia. Dodatkowo rozbudowanie architektury domostw, w których pojawiły
się prywatne pokoje (koshitsu 個室), zaowocowało tym, że każdy członek rodziny
w zaciszu swojego pokoju mógł w odosobnieniu poświęcać czas ulubionym zajęciom – nauce, grom wideo, słuchaniu muzyki, czytaniu mangi, oglądaniu anime.
W ten sposób na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w Japonii wytworzyła się nowa kategoria ludzi, którą autor ten określa mianem kapuseru ningen
カプセル人間 ‘człowiek kapsuła’ (Nakano 1991: 184). Jednakże, według autora,
żeby zamknąć się w kapsule nie trzeba spędzać czasu w oddzielnym pomieszczeniu –
dzisiejsza młodzież spotyka się ze znajomymi w kawiarniach lub restauracjach, ale
zamiast rozmawiać z nimi odcina się od świata zewnętrznego i w pojedynkę zaczytuje się ulubioną książką lub mangą, a współcześnie częściej nawet przegląda
strony internetowe lub koncentruje się na grze albo aplikacji telefonicznej.
W niniejszych badaniach zjawisko indywidualizacji zachowań komunikacyjnych pojmowane jest jako intencjonalne działanie wyrażone w wyborze takich
środków językowych, które świadczą o tendencji jednostki do wykraczania poza
ramy konwencji i poprawności językowej. W kontekście języka i strategii komunikacyjnych młodzieży wyrazem takiej postawy są wszelkiego rodzaju innowacje
językowe wprowadzane przez przedstawicieli subkultur młodzieżowych, a także
świadoma indywidualizacja na płaszczyźnie pisma, która służy do wyrażania dodatkowych treści.
Swoboda i kreatywność to główne właściwości odmian subkulturowych języka, których poziom oddalenia od obecnie obowiązujących standardów owocuje
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tym, że zaczynają funkcjonować jako pewnego rodzaju szyfry językowe, zrozumiałe jedynie przez współtworzących daną subkulturę.
Z przykładami skrajnej indywidualizacji językowej mamy do czynienia przede wszystkim w subkulturach młodzieżowych, między innymi w stylu charakterystycznym dla subkultury gyaru. Gyaru moji ギャル文字 ‘pismo dziewczyn’,
ironicznie nazywane heta moji 下手文字 ‘słabym pismem; kiepskim pismem’,
to świadectwo prezentowanych przez japońskie gyaru postaw sztuczności i pozerstwa, które nie tylko przez oryginalny wygląd oraz nietypowe, karykaturalne
zachowania i gesty, ale także język manifestują odchodzenie od ideałów jedności,
naturalności, posłuszeństwa i uległości (otonashii 大人しい), które są charakterystyczne dla stereotypowego obrazu młodej Japonki.
Pismo stworzone przez japońskie gyaru bywa wykorzystywane w wiadomościach tekstowych oraz elektronicznych wysyłanych w grupie najbliższych znajomych. Podstawową właściwość zapisu gyaru moji stanowi mieszanie wewnątrz
jednego wyrazu symboli, liter oraz znaków należących do różnych podsystemów
pisma japońskiego. Wybór znaków i symboli jest motywowany przede wszystkim
podobieństwem graficznym do oryginalnego zapisu japońskiego.
Do głównych technik zapisu wyróżniających gyaru moji należą:
1. zapis znaku kanji lub jego części (tzw. pierwiastka) w miejsce znaku sylabariusza hiragana lub katakana, np. se せ  世;
2. zapis znaku lub kombinacji znaków hiragany, katakany i pierwiastka w miejsce
znaku kanji, np. kami 神 ネ申;
3. wstawienie litery alfabetu w miejsce znaku diakrytycznego, np. pa パ  ﾊo;
4. zmiana wielkości znaku, np. keケ ヶ;
5. wstawienie liter alfabetu oraz innych symboli, np. ra ら Яa; mo も  M〇.
Chociaż mówi się o stopniowym zanikaniu pisma gyaru, w internecie można
odnaleźć specjalne strony internetowe, które służą do nauki języka gyaru, a także
mają opcję konwersji zapisu z oryginalnej postaci wyjściowej w języku japońskim na docelową formę w gyaru moji. Dodatkowo można wybrać jeden z trzech
stopni modyfikacji zapisu: lekki, średni lub znaczny166.
Skrajnie niekonwencjonalny, zindywidualizowany i prowokacyjny styl gyaru,
zarówno na płaszczyźnie wyglądu, ubioru, jak i komunikacji, pokazuje, że tym
kobietom nie brakuje odwagi do manifestowania swoich upodobań, mimo że
w konsekwencji spotykają się z bardzo krytycznym nastawieniem otoczenia, które zarzuca im sztuczność, ignorancję oraz niski poziom intelektualny. Niemniej
Poniższy przykład ilustruje konwersję japońskiego powitania o-hisashiburi desu ‘dawno się
nie widzieliśmy’ w zależności od stopnia modyfikacji za pomocą konwertera zamieszczonego na
stronie http://mizz.lolipop.jp/galmoji/ [dostęp: 1 grudnia 2016]:
Zapis oryginalny:
お久しぶりです
I. stopień lekki:
ぉ久Ｕふ〃りτ〃す;
II. stopień średni:
ぉ久Ｕ､ζ,〃りτ〃す;
III. stopień znaczny:
ぉ久Ｕ､ζ,〃ﾚ)τ〃￡.
166
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ich prowokacyjna postawa społeczna znajduje w pewnym sensie uzasadnienie
w słowach Trudgilla, który we wstępie do rozważań socjolingwistycznych podkreślił przewagę kobiet w naruszaniu zasad konwencji, wychodzeniu poza utarte
schematy oraz demonstracji kreatywnego nastawienia: „Men tend to be innovators, except where changes are taking place in the direction of the standard norm,
in which case women tend to be in the vanguard” (1974: 100).
Przykładem mocno zindywidualizowanej mowy w kontekście rozważań nad
językiem subkultur młodzieżowych może być również język młodych Japonek
i Japończyków, którzy zajmują się pracą dorywczą w klubach nocnych w roli
hostów i hostess (zob. również przypis 46). Język hostów (hosuto yōgo ホスト
用語) często traktowany jest jako dość swoisty typ profesjolektu (hosuto gyōkai
yōgo ホスト業界用語), gdyż odnosi się do ogółu wyrażeń stosowanych w miejscu i w czasie wykonywania pracy dorywczej. Jednakże ze względu na specyfikę
wyglądu, zachowania, gestykulacji oraz nietypowych norm obyczajowych, które
często są przenoszone ze sfery zawodowej do codziennego stylu życia, osoby zatrudnione na stanowisku hosta lub hostessy można klasyfikować jako specyficzną
subkulturę167.
Do popularnych przykładów języka hostów i hostess należą między innymi:
a) kyabakura キャバクラ ‘klub nocny oferujący usługi hostess lub hostów’ = kombinacja
skrótów form zapożyczonych: kyaba キャバ z fr. cabaret ‘kabaret’ + kura クラ z ang. club
‘klub’;
b) itakyaku 痛客 ‘dokuczliwy; naprzykrzający się klient’ (dosł. ‘bolesny klient’) = kombinacja skrótu itai 痛い ‘bolesny; bolący’ + kyaku 客 ‘klient; gość’;
c) itahosu 痛ホス ‘beznadziejny; do niczego nienadający się host’ (dosł. ‘bolesny host’) =
kombinacja skrótów: itai 痛い ‘bolesny; bolący’ +hosuto ホスト z ang. host;
d) irokoi 色恋 ‘pozorowanie miłości do klienta/klientki, której świadczy się usługi’ = iro 色
‘kolor; związek; romans’ + koi 恋 ‘miłość; zakochanie się’ (pierwotne znaczenie: ‘romans;
związek miłosny’);
e) otoko menyū 男メニュー ‘spis ze zdjęciami hostów oferowany nowym klientkom klubu’
= otoko 男 ‘mężczyzna’ + menyū メニュー z fr. menu ‘menu; karta dań’;
f) dōgyō 同業 ‘osoba z branży klubów nocnych’ od jap. wyrażenia dōgyō 同業 ‘ta sama
branża; ten sam biznes’;
g) irokano 色カノ ‘klientka, której świadczy się usługi seksualne’ = iro 色 ‘kolor; związek;
romans’ + skrót od kanojo 彼女 ‘dziewczyna’.

167
Podobnie jak w stosunku do japońskich gyaru w ogólnej świadomości społecznej obraz hostów jest negatywny – kojarzy się ich bowiem ze światem nocnego biznesu oraz często utożsamia
z osobami świadczącymi odpłatnie usługi seksualne. Chociaż oficjalnie takie usługi w klubach nie
należą do obowiązków hosta, nie można wykluczyć, że w sytuacji obustronnej zgody pracownika
i klienta może dochodzić do bliższych kontaktów, czego dowodzi specyficzne słownictwo, które
często nawiązuje do sfery intymnej.
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Na koniec warto również wspomnieć o swoistym fenomenie otaku – rodzaju
japońskiego nerda (rozumianego jako osoba nieprzystosowana do życia w grupie), którego specyficzny styl życia nastawiony na minimalizowanie kontaktów
towarzyskich, charakterystyczny ubiór, ustalone miejsca częstego przebywania,
a także oryginalny język doprowadziły do wyodrębnienia się w dyskursie socjologicznym i antropologicznym swoistej kultury otaku (otaku bunka オタク文化).
Kolejnym przykładem indywidualizacji zapisu jest graficzna postać nazwy
otaku, która w tradycyjnym ujęciu stanowi określenie czyjegoś domu (oryginalnie zapisywanego za pomocą znaku kanji (宅) poprzedzonego prefiksem honoryfikatywnym wyrażonym sylabogramem (お), rzadziej znakiem kanji (御) 
お宅/ 御宅. W celu odróżnienia subkultury otaku od powszechnie stosowanej
nazwy czyjegoś domostwa w wypadku rozważanego tutaj zjawiska najczęstszą
postać graficzną stanowi zapis katakaną  オタク. Katakana spełnia zatem
funkcję swoistego wskaźnika innowacyjności w stosunku do pierwotnej semantyki pojęcia, a także obcości, gdyż konfrontuje zindywidualizowanego otaku
z tradycyjnie przypisywaną Japończykom potrzebą zbiorowego działania dla
wspólnego dobra.
W języku otaku (otaku yōgo オタク用語) odzwierciedlone zostają pasje oraz
związane z nimi codzienne aktywności reprezentantów tego środowiska. Słownictwo to odnosi się zatem do takich zjawisk popkultury japońskiej, jak komiksy
manga, japońskie animacje, gry wideo, a także japońska muzyka popularna, znana powszechnie jako j-pop (skrót od angielskiego wyrażenia japanese pop ‘japoński pop’). Ze względu na szerokie funkcjonowanie tych wyrażeń w internecie
najczęściej zalicza się je do netto surangu:
a) tsundere ツンデレ ‘osoba, która zazwyczaj jest zimna i obojętna, ale w rzeczywistości
potrafi być czuła’ (w odniesieniu do typu charakteru bohaterów komiksu lub animacji)
 wyrażenie powstało z połączenia pierwszych elementów symbolizmów językowych:
tsuntsun ツンツン ‘posępny; ostry’ + deredere でれでれ ‘leniwy; flirtujący; przymilny’.
Wyrażenie to coraz częściej pojawia się w ogólnej japońszczyźnie potocznej;
b) ED ‘piosenka na zakończenie anime’  skrótowiec od ang. wyrażenia ending ‘zakończenie’, które używa się w odniesieniu do motywu muzycznego pojawiającego się w końcowej części filmu lub odcinka serialu, animacji;
c) naka no hito 中の人 ‘aktor głosowy’ (dosł. ‘człowiek z wewnątrz’) to potoczne określenie
japońskich seiyū 声優, czyli aktorów podkładających głosy bohaterom anime;
d) akiba アキバ  skrót od nazwy dzielnicy Akihabara 秋葉原 usytuowanej w mieście
Tokio. Akihabarę nazywa się dzielnicą elektroniki i rozrywki. Można zakupić tam sprzęt
i gadżety elektroniczne oraz mangii, gry wideo, a także posłuchać koncertu ulubionych
muzyków i zespołów j-pop. Żartobliwie określa się ją seichi 聖地 ‘świętą ziemię’ każdego
otaku;
e) natsuge 懐ゲー ‘gra, do której czuje się sentyment’ (w odniesieniu do dawnych gier,
tzw. retoro gēmu レトロゲーム) = kombinacja skrótów od natsukashii 懐かし
い‘sentymentalny; drogi; bliski’ + gēmu ゲーム ‘gra’;
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f) ore no yome 俺の嫁 ‘moja ulubiona postać’, dosł. ‘moja żona’ (w odniesieniu do ulubionej
żeńskiej postaci z komiksu, filmu, gry);
g) ninshin 妊娠 kontrakcja od nintendō shinja 任天堂信者 ‘wyznawcy Nintendō’ to pejoratywne określenie fanów gier na konsoli Nintendō’; leksem ninshin w japońszczyźnie
ogólnej oznacza ‘ciążę’.

Powyższe przykłady odzwierciedlają swoistość oraz izolację wspomnianych
środowisk, które przez indywidualizację stylu życia, ubioru oraz języka manifestują swoją odrębność i odmienny sposób postrzegania rzeczywistości. Świadczą
również o obecności rytuału w życiu przedstawicieli subkultur, który przejawia
się w tym wypadku w dzieleniu się wspólnym systemem zainteresowań oraz
wartości, schematycznością i powtarzalnością zachowań, a także zaangażowaniem w podtrzymywanie swoistego porządku, utrwalającego obyczajowość życia
członków tych społeczności.
Grupy fanów (np. muzyki, sportu, oper mydlanych czy fantastyki) prezentują taki rodzaj
ustylizowanego zachowania, że z łatwością można je analizować, posługując się modelami
rytuału (…). Można by wszakże kontynuować dzieło Goffmana stworzenia modelu kompetencji kulturowej – choćby w zakresie ekonomii i rynku – w którym wybory stylu życia służą konstruowaniu, wyrażaniu i przedstawianiu osobowości, będąc przy tym przedmiotem
osądu społecznego, a zatem składają się na symboliczne uczestnictwo w życiu poważnym
(Rothenbuhler 2003: 139–140).

Styl subkultur młodzieżowych jest zatem w opinii Rothenbuhlera formą komunikacji rytualnej, która przejawia się w zaangażowanym uczestnictwie członków danej grupy w nieustannym demonstrowaniu za pośrednictwem ubioru,
fryzury, gestu, języka, gadżetów i codziennych rutynowych aktywności o charakterze symbolicznym obranego stylu życia, odrębności, a także oryginalnego,
często odosobnionego światopoglądu.
W warstwie językowej dostrzegamy zachodzenie procesów semantycznych
oraz słowotwórczych, które były omawiane w części poświęconej analizie leksyki zaliczanej do socjolektu młodzieżowego, a mianowicie zapożyczanie elementów obcych, tworzenie wyrażeń japońskich z wykorzystaniem obcych morfemów
oraz hybryd językowych, skracanie i tworzenie skrótowców, a także posługiwanie
się metonimią oraz ekstensją i redukcją semantyczną w celu nadania oryginalnego znaczenia takim jednostkom leksykalnym, które odnajdujemy również w japońszczyźnie ogólnej.
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3.7. Aktywność i pasywność
Na koniec rozważań nad typowymi postawami komunikacyjnymi współczesnej
młodzieży warto podkreślić rolę przestrzeni jako jednego z filarów badań antropologii komunikacyjnej.
Wykorzystanie zjawiska przestrzeni (proksemiki) wraz z badaniem zjawisk
niewerbalnych (kinezyki) w komunikacji to dwa filary pierwszej fazy badań nad
antropologią komunikacji, która obecnie zyskuje coraz większe zainteresowanie
nie tylko jako poddziedzina antropologii kultury, ale także jako autonomiczny
przedmiot badań (Brocki 2012: 22–23).
Proksemika jest dziedziną zainicjowaną przez amerykańskiego antropologa
Edwarda T. Halla, który podkreśla rolę przestrzeni w kształtowaniu się relacji personalnych oraz kontaktów handlowych w danej kulturze, odnosząc się również do
płaszczyzny japońskiej (1990: 149–153).
Nie jest zadaniem niniejszej dyskusji szczegółowe przedstawienie wpływu
uwarunkowań przestrzennych na komunikację Japończyków, a także wynikających z tego ograniczeń i przywilejów i dlatego aspekt ten nie zostanie gruntownie omówiony, a jedynie poruszony jako ciekawy punkt odniesienia do dalszych
rozważań.
W niniejszej książce związek przestrzeni i języka został uwzględniony w części poświęconej rozważaniom nad doborem formy językowej motywowanym nie
tylko statusem rozmówcy, ale także miejscem, w którym zachodzi akt komunikacyjny, na przykładzie konwersacji prowadzonych w oraz poza salą wykładową.
Innym zjawiskiem świadczącym o słuszności odnoszenia się do zjawiska przestrzeni przy omawianiu kwestii językowych jest baito keigo – stosunkowo nowa
i często uznawana za niepoprawną i nielogiczną odmiana honoryfikatywności,
którą charakteryzuje ograniczony obszar zastosowania. Posługiwanie się strukturami honoryfikatywności usługowej następuje przecież w zamkniętej przestrzeni,
w miejscu, w którym odbywa się obsługa klienta (sklepie, restauracji, domu handlowym), ewentualnie w trakcie rozmowy telefonicznej, ale w momencie zakończenia pracy i opuszczenia tej sfery zostaje ona całkowicie zarzucona.
Marcin Brocki podkreśla znaczenie antropologii komunikacji w dzisiejszych
czasach, w których na skutek rozwoju nowych technologii komunikacyjnych obserwuje się przechodzenie z przestrzeni realnej do wirtualnej, co w konsekwencji
doprowadza do ograniczenia bezpośredniego kontaktu antropologa z uczestnikami badania (2012: 23).
Nie tylko profil i metodologia badań antropologicznych ulegają dostosowaniu do obecnych warunków, ale następuje również stopniowe odchodzenie od
przestrzeni realnej, która odzwierciedla specyfikę, a czasem egzotykę danej
społeczności, do cyberprzestrzeni, której wyznacznikami są znowu powtarzalność, wspólność i globalność. Dodatkowo nakłada się na to element anonimowości i ograniczonej weryfikowalności (Brocki 2012: 28), umożliwiające otwarte
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eksponowanie stanowiska, które w kontaktach bezpośrednich może zostać całkowicie lub częściowo zatajone.
Widoczna zmiana następuje już w samym akcie uczestnictwa w komunikacji przy wykorzystaniu współczesnych narzędzi przekazu informacji, takich jak
internet lub telefon. Daisuke Tsuji zauważa, że współczesne zachowania komunikacyjne można opisać przez analogię do funkcji pilota on i off. Możliwość włączenia się i wyłączenia się z obiegu komunikacyjnego w dogodnej dla użytkownika chwili minimalizuje spontaniczność i naturalność, ale gwarantuje większą
swobodę i kontrolę przebiegu rozmowy (1999: 23).
Ciągłe oscylowanie między przestrzenią realnego bezpośredniego kontaktu
a światem internetu i mediów nie pozostaje bez wpływu na zmiany zachodzące
w sferze życia, obyczajowości oraz języka przedstawicieli danej społeczności.
Odnosi się to przede wszystkim do środowiska młodzieży, której codzienność
została zdominowana przez nowinki technologiczne.
Respondenci badania zostali poproszeni o wytypowanie stron i serwisów internetowych oraz komunikatorów społecznościowych i aplikacji mobilnych, z których
korzystają na co dzień. Celem tego badania było wyróżnienie głównych działań
towarzyszących wykorzystywaniu dóbr oferowanych w przestrzeni internetowej
oraz wskazanie, czy wśród japońskich użytkowników dominuje postawa aktywna,
nastawiona na demonstrowanie oraz dzielenie się swoimi poglądami i wiedzą z innymi osobami (zamieszczanie postów, prowadzenie własnego bloga, uczestnictwo
w forum, pisanie powieści w formie wiadomości tekstowych tzw. keitai shōsetsu),
czy postawa pasywna, sprowadzająca się do korzystania z informacji, którymi dzielą się inni użytkownicy często odwiedzanych stron i serwisów (czytanie blogów
i zamieszczanych postów, oglądanie filmów, słuchanie muzyki itp.).
Tabela 18. Strony, aplikacje i serwisy internetowe, z których na co dzień korzystają japońscy
studenci (Tokio i Osaka, 2015 rok)
Nazwa strony, aplikacji,
serwisu internetowego
LINE
YouTube
Twitter
Twitter
Facebook
Yahoo! Chiebukuro
Nikoniko dōga
Blog
Keitai shōsetsu
Blog
Keitai shōsetsu

Rodzaj aktywności
„komunikuję się”
„oglądam”, „słucham”
„śledzę”
„zamieszczam posty”
„komunikuję się”
„czytam”
„oglądam”
„czytam”
„czytam”
„piszę”
„piszę”

Źródło: badania własne autorki.

Liczba respondentów, którzy
wyróżnili wskazane aktywności
382
312
307
266
171
120
70
55
25
15
10
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Dodatkowo w komentarzach jako często odwiedzane strony, które nie zostały
uwzględnione w opcjach pytania, wyróżniono między innymi: serwis społecznościowy Instagram, komunikator Skype, japońską stronę zrzeszającą młodych
artystów Pixiv, aplikację mobilną Snapchat oraz wiadomości zamieszczane na
stronie Yahoo News.
Bez wątpienia podstawową aktywnością jest kontakt z innymi użytkownikami
w formie komunikacji pisemnej lub ustnej za pośrednictwem takich serwisów
społecznościowych, jak Facebook lub Instagram oraz komunikatorów typu Skype
i LINE. Powyższe dane wskazują, że z aplikacji służących do wysyłania wiadomości tekstowych i głosowych korzysta aż 95% respondentów (382 osoby), a zatem liczba użytkowników aplikacji LINE jest dwa razy większa niż liczba osób
zainteresowanych serwisem Facebook.
Zgodnie z powyższymi danymi wśród japońskich studentów, którzy codziennie odwiedzają strony internetowe, dominuje postawa pasywna, wyrażona w czerpaniu z dóbr i informacji zamieszczanych przez innych użytkowników sieci. Zarówno w odniesieniu do serwisu Twitter, jak i blogów oraz powieści pisanych
w formie wiadomości tekstowych i zamieszczanych na stronach internetowych,
to jest Mahō no i-Rando168, większość osób zadeklarowała, że woli czytanie opinii
oraz rezultatów czyjejś twórczości od pisania i zamieszczania własnych tekstów.
Studenci codziennie korzystają również z rozmaitych źródeł informacji i nowinek
upowszechnianych przez japońskie strony, takie jak Yahoo News, a także sięgają
po opinie użytkowników Yahoo! Chiebukuro (Yahoo! Worek wiedzy) – największego japońskiego serwisu oferującego informacje z każdej dziedziny wiedzy,
w tym problematycznych kwestii językowych169.
Przykładem postawy aktywnej towarzyszącej wykorzystywaniu nowych technologii komunikacyjnych jest publikowanie rezultatów własnej twórczości literackiej w formie powieści keitai shōsetsu 携帯小説 dosł. ‘powieść przenośna’,
do których upowszechniania służą przede wszystkim telefony komórkowe oraz
wiadomości elektroniczne.
Styl literacki keitai shōsetsu charakteryzuje minimalizm, motywowany ograniczeniami formy wiadomości tekstowej. Dopisywanie kolejnych fragmentów
powieści i publikowanie ich na bieżąco w tak zwanym czasie rzeczywistym (ang.
real time) umożliwia stopniowanie napięcia, a także nieustanną interakcję z czytelnikami, którzy w swoich komentarzach i ocenach formułują sugestie co do
dalszego rozwoju akcji i mogą znacznie wpłynąć na jej przebieg. Obustronne zaangażowanie autora i czytelników, które charakteryzuje ten typ nowej literatury,
jest również wyrazem aktywnego działania na płaszczyźnie wirtualnej i mobilnej.
W kwestii formy, stylu i pisowni możemy wyróżnić następujące cechy charakterystyczne takich powieści:
168
169

Źródło: http://maho.jp/ [dostęp: 10 października 2018].
Źródło: https://chiebukuro.yahoo.co.jp/ [dostęp: 6 stycznia 2019].
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I. Wypowiedzi komponowane są w formie krótkich, często urwanych zdań oraz
równoważników zdań:
Megane da yo w kareshi irū (笑) 眼鏡だよｗ彼氏いるー(笑).
Onaji kurasu ni (笑) 同じくらすに(笑).
Yōchien kara chūgaku made zutto issho dao (笑). 幼稚園から中学までずっと一緒だお
(笑)。
‘No w okularach! lol Mam chłopaka (śmiech).
W tej samej klasie (śmiech).
Od przedszkola do gimnazjum zawsze razem! (śmiech)’.
(http://s.maho.jp/book/65693effc9828999/6960558246/, dostęp: 13 listopada 2017)

II. Stylizacja językowa w dialogach pozwala na uchwycenie profilu i charakterystyki osoby wypowiadającej się:
a) stylizacja na język męski:
Omae mitame chō kebai. お前見た目超ケバい。
‘Ty to się mega rzucasz w oczy’.
(http://s.maho.jp/book/477739g7ef352b46/6391316004/, dostęp: 13 listopada 2017)

Ore to issho? Chigē desho (笑) 俺と一緒？ちげーでしょ(笑).
Omae to issho nan darō ga! お前と一緒なんだろーが！
‘Razem ze mną? No chyba nie (śmiech).
No z tobą, a co?’
(http://s.maho.jp/book/4ca204je0df194f0/6388519001/41/, dostęp: 13 listopada 2017)

b) dialektyzacja (np. wprowadzanie form typowych dla dialektu Kansai):
Kawaisō ya nā. 可愛いそうやなぁ.
‘No co za biedak!’
(http://s.maho.jp/book/477739g7ef352b46/6391316004/, dostęp: 13 listopada 2017)

III. W warstwie leksykalnej dostrzegamy bogactwo słownictwa i struktur młodzieżowych, w tym slangu internetowego oraz języka uczniowskiego:
Maji kimoi uzai, kiero. Omae, nōmiso kusatte n jan?
マジきもいウザい、消えろ。オマエ、脳みそ腐ってんじゃん?
‘Jesteś naprawdę obleśny i wkurzasz mnie. Znikaj! Chyba mózg ci gnije’.
(http://s.maho.jp/book/b74b3dfd532173c0/6857065007/, dostęp: 13 listopada 2017)

Nanka otona-ppokute sore ni zenzen sōshoku-kei tte kanji ga shinai to iu ka.
なんか大人っぽくてそれに全然草食系って感じがしないというか。
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‘Jakoś tak dorośle się zachowuje, co więcej wcale nie wydaje się typem ignorującym „te
sprawy”’.
(http://s.maho.jp/book/17a35bi518206735/6960544463/, dostęp: 13 listopada 2017)

IV. Tendencje indywidualistyczne w formie graficznej, które polegają na świadomym łamaniu zasad konwencji zapisu japońskiego oraz wprowadzaniu dodatkowych znaków ideograficznych i symboli:
… koitsu maji, uza. 笑 …コイツまじ、うざ。笑;
‘… ten koleś mnie naprawdę wkurza. Śmiech’;
 posłużenie się znakami katakany (koitsu コイツ ‘koleś’) w funkcji emfatycznej;
 wstawienie znaku 笑, który pełni funkcję ideograficznej reprezentacji śmiechu;
Ryū-kun mo Airi-chan mo 琉くんも愛莉ちゃんも
Watashi no koto shikato? Hidoi (泣) 私の事シカト？ひどい（泣）
‘Ryū i Airi
Ignorują mnie? To okropne (Płacze)’.
 posłużenie się znakami katakany (shikatoシカト ‘ignorować’) w funkcji emfatycznej;
 wstawienie znaku 泣, który pełni funkcję ideograficznej reprezentacji płaczu;
ikenai kankei ~♂♀イケナイ関係～♂♀;
‘niemożliwy związek’;
 posłużenie się znakami katakany (ikenai イケナイ ‘niemożliwy; niewykonalny’)
w funkcji emfatycznej;
 posłużenie się symbolami ♂♀ w celu graficznej reprezentacji związku dwojga ludzi
przeciwnych płci.
(http://s.maho.jp/book/477739g7ef352b46/6391316004/, dostęp: 13 listopada 2017)

W badaniach literaturoznawczych powieści przenośne stanowią często przedmiot dość burzliwej dyskusji nad zasadnością traktowania i klasyfikowania niekonwencjonalnych form twórczych jako nowego gatunku literackiego170.
Jednakże nie można bagatelizować znaczenia tego rodzaju powieści na płaszczyźnie językowej, socjologicznej, a także w odniesieniu do badań nad rolą
mediów. Powieści przenośne zarówno w swojej treści, jak i formie stanowią
odzwierciedlenie obecnych tendencji kulturowych młodszej warstwy społeczeństwa, których wyróżnikami są między innymi: minimalistyczny styl, żywy i zmieniający się język oraz włączenie (zaangażowanie) czytelnika w twórczą działalność autora za pośrednictwem nośników masowego przekazu.
Ostatni z wyróżnionych aspektów, a także samo zjawisko amatorskiej literatury, którą można podzielić się z czytelnikami za pomocą narzędzi transmisji
170

Zob. więcej na ten temat w: Ishihara 2008.
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informacji, takich jak internet lub telefon, odnoszą się do nowej kategorii kulturowej będącej przedmiotem zainteresowania medioznawców, nazywanej kulturą
partycypacyjną (participatory culture) (Jenkins et al. 2005). Badacze definiują to
zjawisko w opozycji do kultury konsumenckiej, gdyż sytuują odbiorcę tekstów
kultury w roli tego, który może brać również czynny udział w tworzeniu kultury,
a nie wyłącznie jednostronnie czerpie z tego, co kultura ma do zaoferowania.
Innym przykładem kultury partycypacyjnej reprezentowanej przez współczesną
młodzież jest fan fiction, czyli tworzenie przez fanów filmów, książek i seriali
opowiadań, które stanowią kontynuację oryginalnych utworów albo w ścisły sposób do nich nawiązują przez wykorzystanie między innymi głównych wątków
oraz bohaterów. W Japonii pojęcie to funkcjonuje jako zapożyczenie (fanfikushon
ファンフィクション) i odnosi się również do twórczej działalności fanów mangi i anime.
Aktywne uczestnictwo w tworzeniu kultury za pośrednictwem internetu lub
przenośnych urządzeń multimedialnych nie stanowi nic osobliwego w Japonii
i jest to niewątpliwie fenomen współczesnych czasów. Kreatywna, aktywna i zaangażowana młodzież, bez względu na pozytywne czy negatywne wartościowanie jej działań, ma swój istotny wkład w tworzenie kultury, a robi to w taki sposób, na taką skalę i za pomocą takich form i środków, na jakie pozwala specyfika
obecnych czasów.
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Kończąc przedstawione w niniejszym opisie rozważania nad swoistością języka oraz strategiami komunikacyjnymi współczesnej młodzieży w Japonii, można
dojść do wniosku, że tak silnie obecny w debacie naukowej oraz w dyskursie
społecznym młodzieżowy aspekt środowiskowego zróżnicowania japońszczyzny
stanowić może interesujący fragment dyskusji nad kulturą młodzieżową, jej obyczajowością oraz rozmaitymi barwnymi aspektami stylu życia młodego pokolenia Japończyków.
Wakamono kotoba było tutaj interpretowane jako jedna z odmian japońszczyzny potocznej, którą należy postrzegać jako charakterystyczny pod wieloma względami socjolekt. Nie należy jednak tego pojęcia traktować ograniczająco, bowiem wiele wykorzystanych tutaj obserwacji faktów językowych, analiz
postaw komunikacyjnych i uwarunkowań kulturowych tego zjawiska wskazuje,
że socjolekt młodzieżowy powinien być rozumiany w sposób bardziej fragmentarystyczny. Bywa on używany w różnych sytuacjach komunikacyjnych, w raczej zamkniętych gremiach młodzieżowych, gdyż jego manifestacje publiczne
nie tylko spotykają się z rezerwą otoczenia, ale także u samych reprezentantów młodzieży wywołują pewnego rodzaju skrępowanie. Socjolekt młodzieżowy jest z tego punktu widzenia językiem skierowanym do siebie i na siebie,
a nie zwróconym na zewnątrz środowiska, z wyjątkiem bardzo szczególnych
sytuacji, kiedy młodzi ludzie popisują się swoim językiem przed innymi użytkownikami japońszczyzny. Jest to jednak raczej postawa wyjątkowa, nietypowa
z powodów społecznych i podważająca bardziej izolacjonistyczne nastawienie
językowe użytkowników młodzieżowej odmiany języka.
W rzeczywistości japoński socjolekt młodzieżowy składa się z typowych wyrazów, zwrotów i wyrażeń, z charakterystycznych dla młodzieżowej postawy komunikacyjnej manipulacji językowych, polegających na skracaniu, wygaszaniu
wypowiedzi, osłabianiu wyrazistości, tłumieniu jawnego demonstrowania własnych przekonań, stosowaniu peryfrazy i innych gestach językowych. Znaczną
część tego języka wypełniają zwykłe potoczne wyrazy japońszczyzny ogólnej.
Nie można przy tym wykluczyć, że poddawane są one pewnej młodzieżowej
stylizacji, jeśli chodzi o intonację, urywanie wypowiedzi, niekończenie zdania,
ukrywanie się przez nadawcę przed reakcjami otoczenia.
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W oczywisty sposób w zachowaniach językowych młodzieży występują też
przypadki niezwykle agresywnego użycia języka. Dzieje się tak w sytuacjach konfliktowych, kiedy mówiący daje upust swojemu niezadowoleniu, traktuje adresata
pogardliwe, nieżyczliwie, demonstruje postawę wyższości, buntu i lekceważenia.
Trudno jednak powiedzieć, aby takie zachowania można było uznać za typową
właściwość języka młodzieżowego Japończyków, gdyż akty agresji młodzieżowej występują w innych odmianach młodzieżowych równie często.
Na podstawie przedstawionych tu analiz można było się przekonać, że honoryfikatywność, która w opisach socjolingwistycznych i pragmalingwistycznych
bywa traktowana jako ściśle wyróżniająca się właściwość języka japońskiego, nie
jest obca socjolektowi młodzieżowemu, ale użycie środków grzecznościowych
przedstawia się tutaj odmiennie z uwagi na wyraźnie widoczną niedojrzałość językową, a tym samym niepełną kompetencję honoryfikatywną reprezentantów
młodego pokolenia oraz na pewien mniej lub bardziej demonstrowany sprzeciw
wobec sztywnej etykiety dorosłych. W rezultacie z honoryfikatywnością w pełnym
wymiarze młodzi ludzie spotykają się dopiero wówczas, gdy przechodzą do kategorii shakaijin ‘ludzi społecznych’ i w swoim środowisku pracy muszą na nowo
tworzyć sieć powiązań towarzyskich. Na etapie socjolektu młodzieżowego ich
kontakt z formami aprecjatywnymi i modestywnymi przejawiał się w środowisku
szkolnym i miał on charakter często jednostronnego instruktażu, a mianowicie wobec nauczycieli i reprezentantów systemu oświatowego młodzi Japończycy musieli się posługiwać jakimś elementarnym zasobem grzeczności językowej.
Drugim źródłem wiedzy młodocianych na temat honoryfikatywności było
środowisko rodzinne, ale środowisko to na ogół sprzyja używaniu bardziej bezpośrednich, poufałych form grzecznościowych niż formalne środki grzeczności
używane poza domem rodzinnym. W rezultacie tego, tak jak to zostało ukazane
w niniejszej książce, w komunikacji społecznej w języku japońskim zauważona
została szczególnego rodzaju honoryfikatywność usługowa (baito keigo, manyuaru keigo), która jest narzucana w środowisku pracy i dla rozpoczynającego karierę zawodową młodego człowieka stanowi podstawowe narzędzie kontaktów
międzyludzkich, które musi być nie tylko opanowane, ale cały czas ćwiczone.
Jednakże na początkowym etapie nierzadko wywołuje ona bariery komunikacyjne i prowadzi do niefortunnych zachowań grzecznościowych. W związku tym
przedstawioną w pracy honoryfikatywność usługową należy traktować jako surowy materiał, którego użytkownik, bez istotnej wiedzy i czujności językowej,
narażony jest na potknięcia i błędy.
Z jednej strony zewnętrzne otoczenie społeczne w oczywisty sposób zauważa
tę ułomność młodzieży posługującej się socjolektem młodzieżowym i traktuje
zjawisko honoryfikatywności usługowej z wyraźnym przymrużeniem oka, pobłażliwie. Niemniej z drugiej strony wśród przedstawicieli środowiska dorosłych
widoczna grupa przyznaje również, że do tego stopnia przyzwyczaiła się do zwrotów stosowanych przez osoby pracujące w usługach, że przyjmuje je mechanicz-
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nie i w pewnym stopniu akceptuje jako bardziej nowoczesne narzędzia wyrażania
modestywnego stosunku do klientów.
Niniejsza analiza pozwoliła zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny fakt – na
normatywne oceny socjolektu młodzieżowego przez obserwatorów zewnętrznych, reprezentujących starsze pokolenia użytkowników japońszczyzny. W ich
percepcji zjawisko to jest dosyć blisko powiązane z inną charakterystyczną kwestią, równie silnie obecną w debacie społecznej, a mianowicie z dezintegracją japońszczyzny. Zarówno dla badaczy lingwistów, jak i dla zwykłych obserwatorów
tych zjawisk wspólną cechą socjolektu młodzieżowego oraz zdezintegrowanego
japońskiego jest wyraźne załamywanie się normy poprawnościowej współczesnego języka, przy czym widzą oni w socjolekcie młodzieżowym głównie jedną z przyczyn tego nieładu. W ich oglądzie młodzieżowe zachowania językowe
polegają na świadomym naruszaniu normy, pewnym buncie przeciw zastanym
konwencjom językowym i na nieumiejętności traktowania starannej, kulturalnej
odmiany japońszczyzny, którą posługuje się elita, jako pewnej wartości kultury
społecznej, jako źródła istotnego dla przechowywania i kultywowania japońskiej
tradycji komunikacyjnej, wzorców wysokiej kultury grzecznościowej i modelowych postaw społecznych.
W obrębie socjolektu młodzieżowego pojawiają się liczne zachowania językowe podważające dorosłe standardy językowe, które młodzież traktuje jako
nienaturalne, niewystarczająco szczere i indywidualne, będące niekiedy bezrefleksyjnym naśladownictwem. Reprezentanci młodego pokolenia cenią nie tylko swobodę obyczajową czy wolność wyborów kulturowych, ale także znacznie
większą swobodę komunikacyjną.
Trzeba też pamiętać, że jako socjolekt wakamono kotoba to ściśle sytuacyjna
odmiana języka. Niezależnie od faktu, że młodzi ludzie dopiero kształtują dojrzałą, w pełni dorosłą kompetencję językową, to jednak już na tym etapie są oni
zdolni do precyzyjnego rozróżniania sytuacji, kiedy można posługiwać się młodzieżową odmianą języka, a kiedy tego robić nie należy. Używana jest ona zatem
raczej w zamkniętym kręgu własnym, w kontaktach z rówieśnikami – na przykład
w środowisku szkolnym uczniowie mówią tak między sobą w klasie, gdy nie
są słyszani przez nauczyciela, na przerwach bądź też poza szkołą we własnym
gronie. Natomiast w kontaktach z nauczycielami i ze starszymi na zewnątrz potrafią natychmiast powrócić do ogólnej odmiany języka, nawet jeżeli jest to japońszczyzna w pewnego rodzaju młodzieżowym wykonaniu.
Warto też podkreślić, że ze względu na krytyczne nastawienie badaczy reprezentujących nurty normatywistyczne oraz związane z edukacją językową formy
uznawane za typowe dla tej kategorii odmian japońszczyzny nie są uwzględniane
w opisach leksykograficznych słowników języka japońskiego, tak zwanych kokugo jiten. Możemy odnaleźć w nich jedynie te leksemy młodzieżowe, które w swoim oryginalnym znaczeniu występują również w języku dorosłych (przymiotnik
predykatywny yabai, przymiotnik niepredykatywny bimyō, wyrażenie mitai oraz
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sufiks -ppoi w swoich pierwotnych funkcjach, przysłówek zenzen z formami zaprzeczonymi etc.). Wszelkiego rodzaju neologizmy młodzieżowe, innowacyjne
skróty, skrótowce i hybrydy, wyrażenia opierające się na morfemach obcych, ale
utworzone w środowisku młodzieżowym, a także rozmaite wykładniki morfologiczne, które uległy ekstensji semantycznej i pragmatycznej lub zmienione zostały zasady ich łączliwości składniowej, są często pomijane w definicjach słowników kokugo.
W związku z powyższym oprócz prac i opracowań naukowych poświęconych
analizie odmian współczesnej japońszczyzny, za rzetelne, wiarygodne i miarodajne źródła informacji na temat pochodzenia, znaczenia oraz zakresu funkcjonowania obecnych strategii komunikacyjnych młodzieży należy uznać słowniki
kolokwializmów, takie jak Nihongo zokugo jisho [Słownik kolokwialnego japońskiego], Wakamono kotoba jiten [Słownik języka młodzieżowego], KY-shiki
Nihongo: rōmaji ryakugo ga naze hayaru no ka [Język japoński stylu KY: dlaczego skróty zapisywane w rōmaji są popularne?], a także rozmaite źródła internetowe w charakterze blogów, forów, komentarzy i postów zamieszczanych na
portalach społecznościowych oraz inne strony poświęcone analizie słownictwa
młodzieżowego.
Przedstawiona w niniejszej książce analiza materiału badawczego bezsprzecznie dowodzi tego, że socjolekt młodzieżowy jest zjawiskiem niejednorodnym
w takim sensie, że jego wewnętrzna różnorodność pozwala na ujmowanie tego
zagadnienia nie tylko jako jednej ogólnej odmiany młodzieżowej, ale także jako
swoistego zbioru odmian. W zbiorze tym pewne środowiska w Japonii są wyróżniane kosztem innych – często pomijanych lub tylko wzmiankowanych w dyskusji językoznawczej czy kulturoznawczej.
Ze względu na różnorodność pozajęzykową, a mianowicie wpływ atrybutów
użytkowników japońszczyzny, można wyróżnić następujące odmiany w obrębie
japońskiego socjolektu młodzieżowego:
• ze względu na wiek: język nastolatków, język studentów;
• ze względu na miejsce występowania: języki kampusowe determinowane
specyfiką uczelni, języki szkolne, slang internetowy;
• ze względu na modę oraz przynależność do subkultur młodzieżowych: język gyaru, język otaku, język hosuto i inne;
• ze względu na przynależność do kółek oraz charakter zajęć i aktywności
pozaszkolnych: język uczestników oraz kibiców aktywności sportowych,
honoryfikatywność usługowa;
• ze względu na charakter hobby i zainteresowań: język mangi i anime jako
dyscyplin kultury językowej, język keitai shōsetsu jako nowoczesnej formy literackiej itp.
Wszystkie wspomniane subkategorie składają się na osobne nurty, które
wspólnie tworzą rozwarstwiony język środowiskowy, dla którego istnieje ta sama
podstawa oraz te same korzenie. Wspólna płaszczyzna wynika przede wszystkim
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z zasadniczej roli zjawisk społecznych, które wspierają kształtowanie się zasobów socjolektu młodzieżowego. Wśród nich należy wyróżnić przede wszystkim
dwa zasadnicze aspekty:
• konflikt międzypokoleniowy oraz konflikt świata wartości jako problem
o zasięgu kulturowym, w odniesieniu do którego akcentowana jest odwieczna dychotomia: młodsi – nowocześni vs. starsi – konserwatywni, a także ci
z kręgu znajomości – nasi vs. ci poza kręgiem znajomości – obcy;
• manifestacja postaw swojej generacji na zewnątrz przez środki językowe
oraz świadomy wybór strategii komunikacyjnych, świadcząca o indywidualnej samoizolacji grup lub pokoleń, które przejawiają ograniczoną
tolerancję wobec uzurpacji (podszywania się) przez osoby „z zewnątrz”,
postrzegając to jako coś złego i sztucznego.
Zjawisko socjolektu młodzieżowego pociąga za sobą pewnego rodzaju nietolerancję językową. Z jednej strony oddziela się pokolenie młodych od sfery kodomo 子供 ‘dzieci’, a z drugiej – od sfery otona 大人‘dorosłych’, podkreślając, że
obejmuje ono tylko środowisko młodzieżowe (należy podkreślić, że ograniczenie
wiekowe dla tego środowiska nie jest precyzyjnie określone, aczkolwiek w percepcji przeważającej części Japończyków obejmuje ono osoby nastoletnie oraz
dwudziestokilkuletnie, z widoczną tendencją: im bliżej ukończenia trzydziestego
roku życia, tym rzadsze użycie językowych form młodzieżowych).
Wyodrębnienie się socjolektu młodzieżowego to wynik swego rodzaju autokreacji środowiska młodzieżowego – ze swojej natury konfrontacyjnego, tak
jak jego codzienna mowa. Jednakowoż warto zwrócić uwagę, że pomimo wspomnianej prowokacyjności raczej nie akcentuje się istnienia oraz roli takich języków środowiskowych, jak język dzieci (kodomo kotoba 子供言葉) oraz język
dorosłych (otona kotoba 大人言葉) jako osobnych kategorii językowych w japońszczyźnie. Poza sporadycznymi przypadkami pojawiającymi się w refleksji
językoznawczej dotyczącej analizy słownictwa typowego dla różnych grup wiekowych171 przeważnie nie traktuje się tych zjawisk jako osobnych, poważnych
problemów socjolingwistycznych, a jedynie zestawia ze zjawiskiem wakamono.
Jeśli chodzi o zależność stosowania form młodzieżowych od rozwoju edukacyjnego współczesnych Japończyków, to można tu zauważyć pewnego rodzaju
prawidłowość. Odpowiednio do częstości stosowania socjolektu młodzieżowego
w Japonii można wydzielić trzy fazy rozwoju: początkową (gimnazjum), największego rozkwitu (liceum) oraz schyłkową (studia wyższe). Generalnie obserwuje się, że japońska młodzież zaczyna sięgać po formy młodzieżowe wraz
z rozpoczęciem nauki w gimnazjum, kiedy aktywnie uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych (bukatsudō 部活動), wychodzi spod skrzydeł rodziców i stopniowo
171
Między innymi w swoim tekście socjolingwistycznym w części Kotoba to sedai [Język
a pokolenie], autor wyróżnia język niemowląt, język młodzieży oraz język osób starszych (Ishiguro
2013: 81).

316

Zakończenie

usamodzielnia się po przeprowadzeniu się do internatu. Rodzinny styl życia, który do tej pory kształtował mowę młodych Japończyków, zostaje zastąpiony zupełnie nowym modelem, w którym jednostka z jednej strony aktywnie angażuje się
w aktywności towarzyskie w grupie rówieśników, a z drugiej cieszy się swobodą
nieograniczonego dostępu do internetu w zaciszu swojego pokoju. Widoczne nasilenie stosowania socjolektu młodzieżowego następuje wraz z rozpoczęciem
nauki w liceum. Wtedy w dojrzalszym już człowieku zaczyna się rodzić potrzeba poszukiwania indywidualnych dróg dla własnego rozwoju i manifestowania
ich. Często towarzyszy temu zainteresowanie życiem i językiem subkultur, ale
również większa świadomość i kreatywność językowa. W początkowej fazie studiowania młodzież przekracza dwudziesty rok życia, wchodzi w dorosłość (seijin
成人). Na tym etapie formy językowe zaliczane do kategorii socjolektu młodzieżowego cieszą się sporą popularnością, ale zauważa się, że wraz z nabywaniem
doświadczenia na studiach wyższych liczba osób posługujących się socjolektem stopniowo maleje. Uczestnicy studiów uzupełniających (daigakuin 大学院)
w gruncie rzeczy całkowicie zarzucają użycie form młodzieżowych, gdyż powoli
przygotowują się do kolejnego etapu życia – kiedy człowiek zaczyna być traktowany jako shakaijin, czyli osoba dorosła i aktywna zawodowo. Wówczas następuje symboliczny rytuał przejścia – całkowite zarzucenie socjolektu młodzieżowego i zwrócenie się ku jedynej słusznej drodze – językowi honoryfikatywnemu,
który uważa się za klucz do sukcesu zawodowego. Nie jest to jednak łatwe. Brak
gruntownego przygotowania i doświadczenia w posługiwaniu się formami honoryfikatywnymi prowadzi do tego, że młodzi ludzie desperacko poszukują „ścieżki
na skróty”, którą często okazują się liczne teksty oraz strony internetowe pełniące
funkcję swoistych instrukcji służących do opanowania zasad honoryfikatywności.
Jednakże zgodnie z opiniami uczestników badań socjolingwistycznych przeprowadzonych na japońskich uczelniach młodzi, ale dorośli Japończycy są świadomi tego, że w pewnym wieku należy porzucić formy młodzieżowe i tak zwaną
niestaranną japońszczyznę i zwrócić się w kierunku tradycyjnych rozwiązań językowych. Zwłaszcza starsi studenci często podkreślają, że w ich wieku stosowanie socjolektu młodzieżowego można uznać za zachowanie nieodpowiednie,
które nie przystoi osobom uważającym się za dostatecznie dojrzałe do zaistnienia
w społeczeństwie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że używanie języka młodzieżowego przez przedstawicieli młodszego lub starszego pokolenia spotyka się
zazwyczaj z krytycznymi reakcjami otoczenia. Zwłaszcza używanie form młodzieżowych takich jak maji ‘powaga?’ lub yabē ‘czad!’ przez osoby w starszym
lub podeszłym wieku, na przykład rodziców i nauczycieli, odczytywane jest często jako nieodpowiednie i wywołujące uczucie niespójności i dyskomfortu.
Kończąc wątek zależności młodzieżowej odmiany japońszczyzny od takich
determinantów pozajęzykowych, jak wiek oraz forma wychowania, warto dodać,
że bez wątpienia jednym z czynników wpływających na popularność oraz stosunkowo długoletnie utrzymywanie się tendencji do używania form typowych dla so-
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cjolektu młodzieżowego (od wczesnych lat nastoletnich do momentu ukończenia
studiów) jest model wychowania w Japonii, zgodnie z którym dzieci – w stosunku
do kultur zachodnich – dłużej postrzegane i traktowane są jako niedojrzałe.
Takie Sugiyama Lebra zauważa, że generalnie w Japonii okres dzieciństwa
charakteryzuje większa swoboda, a życie oparte na dyscyplinie, odpowiedzialności i wymogu wypełniania obowiązków wobec innych zaczyna się dopiero wraz
z wejściem w dorosłość:
There is a general belief among Japanese that the child, particularly the preschool child,
should be free from frustration and tension. Child care is thus largely oriented toward appeasement of the child’s emotions. This is what strikes foreign observers as a total lack of
discipline among Japanese children, which stands out in marked contrast to the rigid inhibition required of adults. (…) Maturnity and adulthood represent the peak of obligation and
responsibility, leaving little freedom to the individual (1976: 142).

W Polsce już w wieku wczesnoszkolnym kładzie się nacisk na dyscyplinę. Ponadto w wypadku mniej zamożnych rodzin, młodzi ludzie często zmuszani są do
podejmowania pracy we wczesnych latach i wówczas zaczyna się ich traktować
jak osoby dojrzałe. Symbolicznym odzwierciedleniem tego jest również tradycja
uzyskiwania pełnoletniości w wieku osiemnastu lat. W Japonii młodzież uzyskuje
status dorosłego, kiedy ukończy dwadzieścia lat. Do tego czasu pozwala im się
cieszyć większą swobodą. Brak dyscypliny w czasach poprzedzających dorosłość
w Japonii nie jest tematem promowanym na Zachodzie, gdzie najchętniej podkreśla się ostrą dyscyplinę i niemalże spartańskie wychowanie japońskich dzieci.
Okazuje się jednak, że wystarczy spędzić jakiś czas w japońskim gimnazjum lub
liceum, aby przekonać się, że oprócz wymogu ubierania mundurków szkolnych
(seifuku 制服) i zakazu farbowania włosów panuje tam dość duża swoboda, a korzystanie z telefonów komórkowych, spóźnianie się, spanie na lekcji lub przekrzykiwanie się w obecności nauczyciela podczas zajęć to przykłady nierzadkich,
raczej tolerowanych zachowań. Rzadziej natomiast zdarzają się młodym Japończykom wagary, gdyż w ogólnym przekonaniu lepiej pójść na zajęcia i ewentualnie „uciąć sobie drzemkę” niż całkowicie opuścić zajęcia.
Młodzi ludzie, którzy decydują się na podjęcie studiów wyższych, również
cieszą się swobodą. Najczęściej właśnie wtedy wyjeżdżają za granicę na stypendia lub dłuższe wycieczki turystyczne. Większy rygor zaczyna się dopiero po zakończeniu edukacji, kiedy młody człowiek rozpoczyna karierę zawodową jako
shakaijin. Restrykcyjność obejmuje nie tylko zachowania wobec przełożonych
i partnerów w biznesie i nierzadko konieczność pracy w nadgodzinach, ale także,
a może i przede wszystkim, sferę językową.
W przedstawionym tutaj opisie obecnej sytuacji językowej środowiska młodzieżowego w wielu aspektach wyraźnie dostrzega się liczne dychotomie postaw
i modeli komunikacyjnych.
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W kontekście rozważań nad wartościami i zachowaniami komunikacyjnymi
młodzieży z jednej strony zauważa się tendencje kolektywne, których wyrazem
jest dbałość o dobre relacje z innymi uczestnikami komunikatu oraz unikanie sytuacji konfliktowych przez dobór odpowiednich środków językowych, a z drugiej –
obserwuje się rozwój aspiracji indywidualistycznych, które przejawiają się w intencjonalnym odchodzeniu od konwencji językowej, między innymi naruszaniu
zasad pisowni i gramatyki, a także w tworzeniu nowych środków ekspresji oraz
w innych językowych świadectwach wyłamywania się ze schematów zachowań
oraz oczekiwań społeczeństwa w stosunku do młodego pokolenia. Za główne narzędzia manifestowania postawy skoncentrowanej na własnej osobie i wynoszącej
własne dobro nad dobro grupy można uznać rozmaite formy osłabiające wyrazistość komunikatu, takie jak ichiō, kamo lub mitai na, które sprawiają, iż mówiący
niejako ukrywa się za swoimi słowami, tworząc pozory nastawienia modestywnego, kamufluje brak pewności siebie, a nawet brak kwalifikacji i zdolności.
Warto przy tym podkreślić, że zwrócenie się w kierunku tendencji indywidualistycznych następowało w Japonii już dużo wcześniej, w pierwszych latach
powojennych, czego językowym świadectwem jest wprowadzenie do leksykonu
japońskiego wyrażeń opierających się na zapożyczeniach z języka angielskiego,
w których dominowała cząstką mai マイ ‘mój’ z ang. my. Toshio Iritani, analizując społeczne i historyczne podstawy kształtowania się psychologii grupowej,
a także zmiany zachodzące w percepcji społeczeństwa przed wojną i po niej, wymienia sfery życia, które ulegały stopniowej liberalizacji w powojennej Japonii.
Rezultatem tego był stopniowy zwrot ku myśli indywidualistycznej i skupienie
się Japończyków na swoim prywatnym, a nie wspólnym życiu, a także na indywidualnych, a nie wspólnych potrzebach (Iritani1986: 236).
Przedstawiciele pokolenia młodzieży izolują się od świata zewnętrznego
i zwracają w kierunku samych siebie lub ewentualnie mniejszych zbiorowości,
z której członkami łączą ich podobne nastawienie do świata, a także te same obawy oraz niechęć do przymusu wypełniania obowiązków wynikających z bycia
jednostką społeczną. Tego rodzaju samoizolacja grup środowiskowych, które
wytwarzają odrębne narzędzia językowe, doprowadza do zasadniczych zmian na
płaszczyźnie komunikacyjnej.
Stopniowe świadome izolowanie się od otoczenia ostatecznie zawęża grupę
komunikacyjną – z grupy najbliższego otoczenia (kolegów i koleżanek z klasy
lub zajęć pozaszkolnych, kręgu osób reprezentujących podobne zamiłowania
modowe, współczłonków tej samej subkultury) do pojedynczej jednostki, która
ostatecznie nad konwersację z bliskimi przekłada zamknięcie się w swojej indywidualnej przestrzeni, określanej przez wspomnianego już Osamu Nakano „kokonem” lub „kapsułą” i staje się kapuseru ningen ‘człowiekiem kapsułą’ (1991:
181). Współcześni Japończycy oddający się indywidualnym posiłkom (koshoku
個食), indywidualnej degustacji napojów (koin 個飲) oraz zabawie w pojedynkę
(koyū 個遊), między innymi w odosobnionych pokojach do śpiewania karaoke,
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według Nakano przejawiają tzw. indywidualizm w stylu japońskim Nihon-teki
kojin shugi 日本的個人主義) (1991: 188), nasilający się już od lat siedemdziesiątych. Intensyfikujący się indywidualizm doprowadza do zmian w codziennym
stylu życia oraz komunikacji, a jego ostatecznym rezultatem jest powstanie nowego typu człowieka. Przykładem są właśnie japońscy otaku – w pełni oddani swoim zamiłowaniom specjaliści w dziedzinie mangi, anime oraz gier wideo, którzy
izolują się od świata zewnętrznego w celu całkowitego poświęcenia się swoim
pasjom, a ich wiedza z danej dziedziny nierzadko przewyższa kompetencje uznanych naukowców.
Człowiek kapsuła to ogólne określenie dla współczesnych młodych ludzi –
pochylonych nad książką, ulubioną mangą, telefonem komórkowym, laptopem,
słuchających muzyki za pomocą przenośnych urządzeń. Bez względu na to, czy
przebywają w otoczeniu bliskich osób, czy w tłumie obcych, umiejętnie zamykają
się w swoim prywatnym kokonie, sygnalizując, że chociaż są obecni fizycznie,
niepowołane osoby nie mają dostępu do ich prywatnego, zamkniętego świata.
Chociaż termin kapuseru ningen został wprowadzony ponad dwadzieścia lat
temu, to jednak teraz, w dobie nowych technologii, nabiera jeszcze większego
znaczenia.
W kontekście stosowania form honoryfikatywnych przez dzisiejszą młodzież
również można zaobserwować dwa odmienne schematy zachowań. Jednym z nich
jest zaniedbanie grzeczności językowej, o którym świadczą częste błędy w użyciu, brak pewności co do własnej znajomości form honoryfikatywnych, a nawet
nierespektowanie honoryfikatywności w relacjach publicznych i indywidualnych
przez osoby wykonujące wolne zawody. Drugie stanowisko reprezentuje nowa
odmiana grzeczności, która polega na umotywowanym miejscem i profilem
działania świadomym stosowaniu struktur wyrażających szacunek oraz postawę
modestywną. Honoryfikatywność usługowa, pomimo zarzutów nielogiczności
i niegramatyczności, stanowi pozytywny przejaw kontynuacji tradycyjnych schematów komunikacyjnych, gdyż gramatycznie wyrażona zostaje tutaj uprzejmość
i modestia, ale dodatkowo zostaje podkreślona, a nawet niejako nobilitowana,
dbałość o dobre i komfortowe poczucie rozmówcy.
Ocena poziomu komunikatywności młodych Japończyków również nie jest
jednoznaczna. Z jednej strony młodzi ludzie w swoich zachowaniach językowych
demonstrują postawę dystansu i powściągliwość wobec otwartego eksponowania
swoich opinii, a także strategii odmawiania, które substytuują bogatym repertuarem struktur wieloznacznych lub obniżających stopień pewności. Ograniczona
komunikatywność motywowana jest również profilem kształcenia językowego
w szkołach, w którym dominuje postawa pasywna, a na margines spycha się rozwijanie zdolności komunikacyjnych. Z drugiej strony coraz częściej zauważa się
tendencję do otwartego eksponowania poglądów, zwłaszcza w kontaktach z bliskimi oraz w przestrzeni wirtualnej na blogach, na forach internetowych oraz
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w postach zamieszczanych w serwisach społecznościowych, gdzie ograniczona
weryfikowalność motywuje odważne demonstrowanie swojego stanowiska172.
Dychotomię zachowań językowych młodzieży można zaobserwować również
na poziomie wiedzy na temat języka ojczystego. Z jednej strony studenci otwarcie
przyznają się do braku pewności co do zapisywania rzadko używanych znaków
japońskich, a także zasad formułowania wypowiedzi pisemnej. Nie ukrywają
również, że mają trudności z poprawnym stosowaniem form honoryfikatywnych,
co prowadzi do popełniania sporadycznych błędów językowych, a w rezultacie
staje się podstawą zarzutów o niepoprawność oraz dezintegrację języka japońskiego. Jednym z częściej krytykowanych aspektów jest tendencja do nadużywania form wieloznacznych (aimai na kotoba) oraz stosowania form osłabiających
wyrazistość komunikatu i obniżających stopień pewności co do własnych sądów,
sprawiająca, że komunikat staje się mniej jasny i czytelny dla odbiorców, którzy
dezaprobują nieumiejętność precyzyjnego określania stanowiska przez młodych
ludzi i rozstrzygania w istotnych kwestiach (dantei shinai, hakkiri iwanai). Trudno natomiast krytykować niejednoznaczność i niewyrazistość młodzieży, gdyż
w japońskiej kulturze wysokiego kontekstu swego rodzaju niejasność, nieprecyzyjność i wiążąca się z nimi pośredniość to postawy komunikacyjne dominujące
bez względu na wiek, status i płeć.
Z drugiej strony współczesna młodzież ujawnia świadome zaangażowanie
w kwestie językowe, czego dowodzi ogólna orientacja w obecnej sytuacji językowej i prognozowanych kierunkach rozwoju języka. Określona grupa respondentów wykazała się również znajomością etymologii leksemów, intencjonalnym
posługiwaniem się archaizmami, a także wykorzystywała język dla celów czysto
zabawowych (kotoba asobi), do tworzenia nowych skrótów oraz wyrażeń peryfrastycznych173.
W nawiązaniu do strategii komunikacyjnych obserwowanych w środowisku współczesnych nastolatków płci żeńskiej warto podkreślić odchodzenie od
172
W tym miejscu warto się odnieść do wniosków autorki wyciągniętych dzięki możliwości
wygłaszania referatów podczas licznych konferencji i dyskusji naukowych. Zauważa się, że Japończycy, bez względu na wiek i płeć, chętnie dzielą się swoimi opiniami i wrażeniami dotyczącymi
treści przemówienia, ale najczęściej czynią to poza czasem przeznaczonym na dyskusję, najchętniej
po zakończeniu prelekcji, w miejscu odosobnionym, z dala od krytycznego wzroku publiczności.
Podobnie podczas zajęć z języka obcego uczennice gimnazjum zazwyczaj nie uczestniczyły w dyskusji w obecności nauczyciela, ale po opuszczeniu przestrzeni klasowej chętnie wdawały się w nieco
luźniejsze pogawędki w języku obcym.
173
Ciekawym przykładem świadomej ingerencji językowej jest tendencja obserwowana wśród
przedstawicielek subkultury gyaru, które na swoich blogach i stronach internetowych publikują autorskie teksty będące parafrazami na styl gyarugo fragmentów znanych dzieł literatury japońskiej,
m.in. autorstwa Sei Shōnagon (ok. 966–1017/1025). Trzeba w tym miejscu przyznać, że niski poziom walorów edukacyjnych oraz estetycznych rezultatów tego rodzaju gier językowych nie dyskredytuje pozytywnej intencji towarzyszącej sięganiu przez młode Japonki po dawną literaturę w celu
dokonania jakiejś językowej modyfikacji.
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stereotypu uległej, posłusznej Japonki wyrażającej się w sposób dostojniejszy
i bardziej elegancki od przedstawicieli płci męskiej. Młode Japonki, zwłaszcza
uczennice szkół gimnazjalnych i liceów, najbardziej kreatywnie naruszają zasady
konwencji językowej. Intencjonalne sięganie po formy i partykuły, a nawet zaimki osobowe przypisywane rejestrowi męskiemu (takie jak ore lub boku) nie jest
też zjawiskiem rzadkim, a tego rodzaju maskulinizowanie stanowi często manifestację osobowości i tożsamości nastolatek, które chcą zwrócić uwagę na swoją
odmienność.
Niemniej, ponieważ kultura i model wychowawczy obowiązujący w danym
gospodarstwie domowym nie pozostają bez wpływu za zachowania językowe
jednostki, w rodzinach, w których pielęgnuje się dawne obyczaje, wymaga się
od przedstawicieli młodego pokolenia większej dbałości o zachowanie tradycji językowej, czego wyrazem jest posługiwanie się honoryfikatywnością na co
dzień, nawet w kontaktach z rówieśnikami. Innym dowodem zachowania i pielęgnowania tradycji komunikacyjnej jest stosowanie odmian lokalnych języka japońskiego przez młodych mieszkańców regionów oddalonych od centrum języka
standardowego, zwłaszcza na południu Japonii. Młodzież pochodząca z regionu
Kansai lub wyspy Kyūshū, która przyjechała na studia do Tokio, wykazuje się
swoistą dwujęzycznością, polegającą na umiejętnym dostosowywaniu odpowiednich form typowych dla odmiany lokalnej lub oficjalnej japońszczyzny do osoby
rozmówcy.
Gdy weźmie się pod uwagę powyższe konstatacje, za niezasadne uznaje się
jednoznaczne krytykowanie zachowań językowych młodzieży, a także obciążanie
jej całkowitą odpowiedzialnością za wprowadzanie nieładu do języka, a w konsekwencji odchodzenie od ideału pięknego japońskiego (utsukushii Nihongo 美
しい日本語) i propagowanie dziwnego japońskiego (okashii Nihongo おかしい
日本語, henna Nihongo 変な日本語).
Czy zasadne jest całościowe ujmowanie języka w kategoriach estetycznych
i przypisywanie mu właściwości piękna (jako rezultatu poszanowania standardów) oraz dziwaczności i śmieszności (jako skutków naruszania zasad i odchodzenia od konwencji językowej)? Bez wątpienia refleksja nad poprawnością
i etykietą językową ma uzasadnienie w obowiązującym w języku uzusie jako
podstawie kształtowania się normy językowej. W tym kontekście w ocenie socjolektu młodzieżowego można posłużyć się takimi określeniami wartościującymi,
jak odbiegający od konwencji, posługujący się niestandardowymi środkami wyrazu, kształtujący nowe zwyczaje językowe, dążący do indywidualizacji, manifestujący przywileje młodości, odzwierciedlający współczesne tendencje, podatny
na zmiany. Niemniej ocenianie współczesnej postaci języka w kategorii oddalenia
od piękna zakładałoby istnienie w japońskiej tradycji językowej jakieś obiektywnie idealnej formy języka japońskiego, która stopniowo zatracała się na skutek
wzrastającej liberalizacji i spontaniczności w zachowaniach komunikacyjnych
nowych pokoleń.
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Nie jest celem niniejszej książki podkreślanie bezzasadności dokonywania
oceny języka opartej na estetycznym przeżyciu, zwłaszcza że również w opinii
autorki język japoński jest piękny, tak samo jak każdy inny język. Trzeba natomiast rozważyć, czy rzeczywiście istnieją formalne, umotywowane historycznie
podstawy by twierdzić, że kiedyś jakiś język był piękny, ale obecnie zatracił swoje pozytywnie wartościowane walory estetyczne.
Warto również przeanalizować stosunek Japończyków do zjawiska „poprawności językowej” w ujęciu komunikacyjnym. Według autora publikacji poświęconej
„atmosferze” (kūki) jako czynnikowi determinującemu wybór strategii komunikacyjnych w języku japońskim, przy dokonywaniu oceny zjawisk językowych z perspektywy socjolingwistycznej trudno wprowadzać kategoryczny podział na poprawną honoryfikatywność (tadashii keigo 正しい敬語) oraz honoryfikatywność
niepoprawną. W opinii Ishiguro w dyskusji nad pragmatyką grzeczności językowej
zagadnienie to powinno być raczej rozpatrywane i poddawane ocenie w kategoriach
odpowiedniości językowej (fusawashii keigo ふさわしい敬語), a nie w kategoriach poprawności:
Społeczna reguła, która decyduje o tej odpowiedniości, nie opiera się na poprawności lub
niepoprawności na poziomie gramatyki, ale jest luźną zasadą, która zmienia się w zależności od aktualnego stanu, tożsamości rozmówcy oraz relacji między mówiącym i słuchającym (2013: 17).

Zmiana jest zatem wpisana w mowę, która stanowi użycie języka. Mowa odzwierciedla tożsamość mówiącego, jego stosunek do pozostałych uczestników
komunikacji oraz zaangażowanie w sam akt komunikacyjny. Mowa nigdy nie
będzie do końca przewidywalna, mimo że opiera się na języku – sformalizowanej
strukturze składającej się z elementów, które łączą się, zachowując ściśle określone reguły syntaktyczne.
Wraz ze zmianami społeczno-kulturowymi zarówno język, strategie posługiwania się nim w komunikacji, jak i zasady, które w nim obowiązują, konstytuując
postać standardową, ulegają ciągłym przekształceniom, ale należy zauważyć, iż
nie jest to proces dynamiczny, a raczej powolny i stopniowy. W kontekście nowożytnego języka japońskiego potwierdza to często przywoływana cecha mowy
potocznej, polegająca na pozbawianiu czasowników samogłoskowych cząstki -ra
w formie potencjalnej (tzw. -ra-nuki kotoba). O tej tendencji wspomina się już od
przeszło trzydziestu lat w niemalże każdej refleksji nad zmianami językowymi, ale
do tej pory nadanie jej statusu formy obocznej jest tematem burzliwej dyskusji.
Socjolekt młodzieżowy jako odmiana środowiskowa współczesnej japońszczyzny zdominował obecny dyskurs socjolingwistyczny. Jednakowoż nie jest
to bynajmniej motywowane wyłącznie zakresem oraz stopniem popularności rozważanych form, a przede wszystkim jego kontrowersyjnym charakterem wynikającym z różnorodności oraz wagi problematyki, jaką obejmuje. Refleksja nad
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językiem i zachowaniami komunikacyjnymi współczesnej młodzieży stanowi
bowiem istotny aspekt szerszej dyskusji nad związkami języka, społeczeństwa
i kultury, między innymi w odniesieniu do takich obecnych i żywych zagadnień,
jak językowa grzeczność i niegrzeczność, zmiana językowa, naruszenie normy językowej oraz łącząca się z tym dezintegracja języka, świadomość i kompetencja
językowa, związek kultury młodzieżowej z językiem, nowe formy komunikacji,
bariery w komunikacji międzypokoleniowej, wpływ mediów i popkultury na język, wewnętrzne zróżnicowanie języka motywowane płcią, wiekiem i miejscem,
kontakt językowy, rytuał językowy i wiele innych.
Specyfika obecnych czasów zdominowanych przez rozwój technologiczny,
ogólnodostępność informacji, a także coraz większą swobodę i liberalizację różnych sfer życia pozwala nam prognozować dalsze kierunki badań nad problematyką socjolektu młodzieżowego. Badania te przechodzą właśnie ze stadium
początkowego ku stadium bardziej dojrzałemu. Niemniej z biegiem lat coraz
trudniej będzie językowym purystom i idealistom nawoływać do oczyszczenia
języka japońskiego z nieczystości i skaz wprowadzanych przez młodsze pokolenia i promować powrót do „pięknego i zintegrowanego japońskiego”.
Warto jednak zauważyć, że bez kontrowersji wokół dzisiejszego socjolektu
młodzieżowego oraz niekończącej się burzliwej dyskusji odbywającej się zarówno wśród językoznawców, filologów i edukatorów japońskich, jak i zwykłych
przedstawicieli społeczeństwa japońskiego – tych, którzy zarzucają młodzieży niedbałość językową, oraz tych, którzy widzą w socjolekcie młodzieżowym
przejaw inwencji, kreatywności, a także wyraz spontaniczności i zaangażowania,
tych, dla których język jest jedynie narzędziem komunikacji, i tych skłonnych do
głębszej refleksji nad wzajemnym warunkowaniem się języka i kultury – badania
nad odmianami środowiskowymi języka nie byłyby tak fascynujące i skłaniające
do dalszych rozważań.
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Aneks I Aneks I
Wzór ankiety, która została przeprowadzona na wybranych uniwersytetach w Tokio i Osace w 2015 roku
現代日本語における若者ことばと若い日本人の言葉に関する意識
－東京と大阪の比較調査－
記入に当たっての注意事項
· 質問ごとに 選択できる回答数が異なりますので、注意してください。
· 回答した質問のなかで、｢その他｣に印をつけた場合、その内容について
具体的にお答えください。
· この調査について、疑問や不明な点がございましたら、4ページの「他に
ご意見・ご感想．．．」のところに記述してください。
· このアンケートは統計的に処理し、本調査の目的以外に利用することは
ありませんので、ご迷惑をおかけすることはありません。
A.

回答者自身について、お尋ねします。

年齢
性別
所属
大学の呼び方
高校まで住んでい
た場所
現在住んでいる場所

１９（
）年生まれ
（
）歳
１.女性
２.男性
（
）大学 （
）学部
（
）年生
（
）
例：東京大学 → 東大
（
）県 （
）市
（

）県

（

）市

B. 若者ことばについて、お尋ねします。
１．以下の言葉について、使うものにをしてください。答えは、いくつでも構いま
せん。
A「とても」の意味
（強調する副詞）
１．めっちゃ
２．むっちゃ
３．めちゃくちゃ
４．超
５．全然
６．すごい
７．マジ
８．鬼
９．ガチ
１０．バリ
１１．激
１２．その他（
）
B 省略
１．きもい
２．きしょい
３．リア充
４．楽単 (楽に単位が取れ
る科目)
５．宅飲み
６．乙（お疲れ）
７．朝一(朝一番の科目・授
業・練習・仕事)
８．その他（
）
C ローマ字略語
１．KS (既読スルー)
２．FK (ファンデーション濃い)
３．JO (時代遅
れ)
４．w (笑い)
５．HK (話し変わって)
６．MU (マジうける)
７．YM (やる気満々)
８．その他（
）
D 派生動詞
１．チョクる(すぐに告白する)
２．タクる（タクシーに乗る）
３．デ
ィスる（否定・軽蔑する）
４．ググる （Googleで検索する
５．オケる
（カラオケに行く）
６．ハブる（仲間はずれにする）
７．ビクる（び
っくりする）
８．コピる
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（コピーする）
（

９．キョドる（挙動不審な行動をとる）

１０．その他

）

２．以下の表現について、あなたが使うかどうか、知っているかどうか、教えてく
ださい。 答えを A、B、C、D の中から一つを選択して ○ をつけてください。
A–

今使っている B–今は使わないが、以前は使った
とがないD-知らない

C–知っているが使ったこ

1.
2.
3.
4.

～系
(例：肉食系女子、草食系男子)
A – B – C – D
～モード (例：勉強モード、戦闘モード)
A – B – C – D
って感じ (例：なんか威張ってるって感じ)
A – B – C – D
(っ)ていうか／てか (例：っていうか、以前の彼に戻ってきてるみたい)
A – B – C – D
5. ～的
(例：わたし的には、俺的には)
A – B – C – D
6. とか
(例：今学生とかやってます)
A – B – C – D
7. って ～じゃないですか (例：私って漫画好きじゃないですか?)
A – B – C – D
３．あなたはあいまいな表現・ぼかし表現を使い、以下（イ）のように答えること
がありますか？教えてください。 答えを A、B、C の中から一つを選択して ○ をつ
けてください。
A – 答えることがある B – 今は答えないが、以前は答えていたことがあった
C – 全くそのように答えない
1. やばい
2.
3.
4.
5.
6.

（ア）「Xの新曲どう？」

（イ）「やばい」(｢すごい｣の意味)
A – B – C
みたいな（ア）「今何してるの?」
（イ）「フリーターみたいな」
A – B – C
一応
（ア）「スポーツをやってますか?」（イ）｢一応やってます｣
A – B – C
かも
（ア）｢おいしいかも｣
（イ）｢私も食べたいかも｣
A – B – C
微妙
（ア）「それっておいしい？」
（イ）｢微妙｣
A – B – C
普通に （ア）「あそこのラーメンどう?」 （イ）｢普通にうまい｣ A – B – C

C.

言葉に関する意識について、お尋ねします。答えを選択して ○ をつけてくださ
い。

1

あなたは、最近日本語が乱れていると思いますか？ 答えを一つ選んでくださ
い。
1. とても乱れていると思う
2. 少し乱れていると思う
3. どちらとも
いえない
4. まったくそう思わない

2

あなたは、両親と話すとき、どれぐらいの頻度で若者ことばを使いますか?
答えを一つ選んでください。
1. とてもよく使う 2. よく使う 3． たまに使う 4. あまり使わない
5. 全然使わない
あなたは日本語には、外来語(外国語からの借用語)や和製英語（日本で作られ

3
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た英語風の日本語語彙）などのカタカナ語が増えている傾向についてどう思い
ますか?答えを一つ選んでください。
1. とてもいいと思う
2. いいと思う
3. 普通だと思う
4.どちらと
もいえない
5. よくないと思う
4

あなたは以下のような場合に罵り言葉を使いますか？（例：クソッ）答えは、
いくつでも構いません。
1. 体の部分にけがをしてしまったとき
2. 自転車で転んでしまったとき
3. 目上の人にしかられてしまったとき
4. 試験に落ちてしまったとき
5. 恋人に振られてしまったとき
6. バスや電車などに間に合わなくなってしまったとき
7. その他の場合（
）
8. 罵り言葉をまったく使わない

5

以下の言葉が今もまだ流行っているのか、もう流行っていないのか、どう思い
ますか?
答えを A、B、C、D、E の中から一つを選択して ○ をつけてください。
A – 今流行っていると思う
B– 今は流行っていないが、去年は流行っていた
と思う
C – 今は流行っていないが、数年前は流行っていたと思う
D – 今は流行っていないが、五年以上前は流行っていたと思う
E – 分から
ない
1. めっさ
2. KY (空気読めない)
3. MM（マジでむかつく）
4. ダサい
5. ナウい
6. ぶりっ子
7. 本田 (本田さんかっけー ＝ 本田さんがかっこいい)
8. イメチェン
9. 告る
10. イタ電
11. 亀レス （亀のように遅い返事）
12. AM（後でまたね）

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

D. 若者のコミュニケーション手段について、お尋ねします。
１．あなたは普段以下の人物と話すとき、どのような言葉を使いますか?
答えを A、B、C、D、E の中から一つを選択して ○ をつけてください。
A – 標準語のデス・マス形 B – 標準語のタメ C – 敬語 D – 若者ことば
E – 方言(あなたの地元の言葉)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

両親
祖父母
兄・姉
弟・妹
親しい友達
先輩

A
A
A
A
A
A

–
–
–
–
–
–

B
B
B
B
B
B

–
–
–
–
–
–

C
C
C
C
C
C

–
–
–
–
–
–

D
D
D
D
D
D

–
–
–
–
–
–

E
E
E
E
E
E

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
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7. 後輩
8. 同級生
9. 教授／教師
10. 近所の方
11. 年上の他人
12. 年下の他人

A
A
A
A
A
A

–
–
–
–
–
–

B
B
B
B
B
B

２．あなたが普段よく使う若者ことばがあれば教えてください。（
書いて ください。
例：ウザい （面倒くさい）
1.
2.
3.

–
–
–
–
–
–

C
C
C
C
C
C

–
–
–
–
–
–

D
D
D
D
D
D

–
–
–
–
–
–

E
E
E
E
E
E

）内に意味も

３．あなたが所属している大学にはキャンパス言葉（ある大学の学生によく使われ
る言葉）がありますか?
キャンパス言葉がある場合、よく使う言葉を以下に教え、（ ）内に意味も書
いてください。
例：楽単 （楽に単位が取れる科目）
1.
2.
3.
４．あなたがふだんよく使うもの、見るもの、読むものすべてに ○ をつけてくだ
さい。
答えは、いくつでも構いません。
１．Facebook
２．YouTube
３．Line
４．ブログ(書いている)
５．ブログ(読んでいる)
６．ケータイ小説(書いている)
７．ケータイ小
説(読んでいる)
８．Yahoo!知恵袋
９．ニコニコ動画
１０．Twitter
(フォローしている)
１１.Twitter（投稿している）
１２. その他
(
）
他にご意見・ご感想がありましたら、以下に記述してください。

これで質問は終わりです。ご協力ありがとうございました。

Aneks II Aneks II
Tłumaczenie na język polski wzoru ankiety, która została przeprowadzona na wybranych uniwersytetach w Tokio i Osace w 2015 roku
Socjolekt młodzieżowy we współczesnej japońszczyźnie oraz świadomość
językowa młodych Japończyków – badania porównawcze na uczelniach
wyższych w miastach Tokio i Osaka
Uwagi:
• Proszę o dokładne czytanie poleceń, gdyż każde z nich zawiera informację na temat tego,
czy pytanie ma formę jednokrotnego czy wielokrotnego wyboru.
• W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Inne” proszę o krótkie i precyzyjne uzasadnienie
swojego wyboru.
• Jeśli mają Państwo jakieś pytania, uwagi lub komentarze dotyczące niniejszej ankiety,
proszę o zapisanie ich w sekcji „Komentarze i uwagi”, która znajduje się na ostatniej
stronie ankiety.
• Niniejsza ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów naukowych.

A. Informacje personalne na temat respondenta
Wiek
Płeć
Uczelnia

Popularne określenie
uczelni
Miejsce zamieszkania
do ukończenia liceum
Obecne miejsce
zamieszkania

Rok urodzenia ______ r.
Wiek ____ lat
1. Kobieta 2. Mężczyzna
Uniwersytet ___________________________________
Wydział ______________________________________
Rok studiów ____________________
_______________________________________ np. Uniwersytet
Tokijski (Tōkyō Daigaku) Tōdai
Prefektura ______________________________
Miasto _________________________________
Prefektura ______________________________
Miasto ______________________________

B. Pytania dotyczące języka młodzieżowego
1. Spośród poniższych form proszę zaznaczyć te, które są przez Ciebie używane w codziennej komunikacji. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
A) Przysłówki emfatyczne
1. metcha 2. mutcha 3. mechakucha 4. chō 5. zenzen 6. sugoi
7. maji
8. oni 9. gachi 10. bari 11. geki
12. inne ___________________________________________________
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B) Skrótowce
1. kimoi 2. kishoi 3. riajū 4. rakutan 5. takunomi
6. otsu 7. asaichi 8. inne ________________________
C) Skrótowce literowe
1. KS
2. FK
3. JO
4. w
5. HK
6. MU
7. YM
8. inne ____________________________
D) Nowe czasowniki koniugacji spółgłoskowej
1. chokuru 2. takuru 3. disuru 4. guguru 5. okeru
6. haburu 7. bikuru 8. kopiru 9. kyodoru 10. inne ______________
________________

2. Określ, czy znasz poniższe formy zaliczane do mowy młodzieżowej i czy
używasz ich w codziennej komunikacji. Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
spośród opcji: A–D.
A – Tak, używam B – Teraz nie używam, ale kiedyś używałem/-am
C – Znam, ale nie używam D – Nie znam
1. -kei
A–B–C–D
2. -mōdo
A–B–C–D
3. tte kanji
A–B–C–D
4. tte iu ka/ tte ka
A–B–C–D
5. -teki
A–B–C–D
6. toka
A–B–C–D
7. tte…ja nai desu ka
A–B–C–D
3. Czy zdarza Ci się odpowiedzieć w sposób dwuznaczny (niejasny), tak jak
zostało to zaproponowane w odpowiedziach (B)? Proszę zaznaczyć jedną
odpowiedź spośród opcji: A–C.
A – Tak, zdarza się B – Teraz się nie zdarza, ale kiedyś się zdarzało
C – Nie, nigdy bym tak nie odpowiedział/-a
1. yabai ‘świetny; czadowy’

(A) Jak ci się podoba utwór X?
(B) Czad!
2. mitai na ‘coś w stylu’
(A) Czym się zajmujesz?
(B) Pracuję na zlecenie, czy coś takiego
3. ichiō ‘wstępnie; mniej więcej’ (A) Uprawiasz sporty?
(B) No, tak mniej więcej
4. kamo ‘być może’
(A) Pyszne… chyba
(B) Ja chyba też chcę zjeść
5. bimyō ‘subtelny; nieuchwytny’ (A) Smakuje ci?
(B) To delikatna kwestia
6. futsū ni ‘zwyczajnie’
(A) Jak ci smakował tamtejszy ramen?
(B) Zwyczajnie pycha

A–B–C
A–B–C
A–B–C
A–B–C
A–B–C
A–B–C
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C. Pytania dotyczące wiedzy i świadomości językowej
1. Czy uważasz, że we współczesnym języku japońskim panuje chaos? Zaznacz jedną odpowiedź.
1. Tak, w dużym stopniu 2. Tak, ale w niewielkim stopniu
3. Trudno powiedzieć 4. Wcale tak nie uważam
2. Z jaką częstotliwością używasz form slangu młodzieżowego podczas rozmowy z własnymi rodzicami? Zaznacz jedną odpowiedź.
1. Bardzo często używam 2. Często używam 3. Czasami używam
4. Raczej nie używam 5. Wcale nie używam
3. Czy uznajesz współczesną modę na wprowadzanie wielu zapożyczeń z języków obcych oraz japońskich wyrazów pochodzenia angielskiego do języka
japońskiego za pozytywną tendencję?
1. Uważam, że to bardzo dobrze 2. Uważam, że to dobrze 3. Uważam, że to
naturalne 4. Trudno powiedzieć 5. Uważam, że to bardzo źle
4. Czy zdarza ci się użyć przekleństwa w poniższych sytuacjach? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
1. Przypadkowe uderzenie w głowę lub zranienie się
2. Upadek z roweru
3. Otrzymanie nagany lub upomnienia od osoby starszej lub wyższej statusem
4. Niezdanie egzaminu
5. Zostanie porzuconym przez ukochaną osobę
6. Spóźnienie się na autobus lub pociąg
7. Inny przypadek ___________________________________________
8. Nigdy nie przeklinam
5. Czy uważasz poniższe formy socjolektu młodzieżowego za modne czy przestarzałe? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź spośród opcji: A–E.
A – Uważam, że jest nadal modna
B – Uważam, że już nie jest modna, ale była modna w zeszłym roku
C – Uważam, że już nie jest modna, ale była modna kilka lat temu
D – Uważam, że już nie jest modna, ale była modna więcej niż pięć lat temu
E – Nie wiem
1. messa
A–B–C–D–E
2. KY
A–B–C–D–E
3. MM
A–B–C–D–E
4. dasai
A–B–C–D–E
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5. naui
6. burikko
7. Honda
8. imechen
9. kokuru
10. itaden
11. kameresu
12. AM

A–B–C–D–E
A–B–C–D–E
A–B–C–D–E
A–B–C–D–E
A–B–C–D–E
A–B–C–D–E
A–B–C–D–E
A–B–C–D–E

D. Pytania dotyczące współczesnych zachowań komunikacyjnych
1. Których z podanych form języka japońskiego używasz najczęściej w codziennej komunikacji z poniższymi osobami? Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź spośród opcji: A–E.
A – formy niepoufałe (adresatywne)
B – formy poufałe (krótkie)
C – formy aprecjatywne i modestywne
D – formy języka młodzieżowego
E – dialekt
1. rodzice
A–B–C–D–E
2. dziadkowie
A–B–C–D–E
3. starsze rodzeństwo
A–B–C–D–E
4. młodsze rodzeństwo
A–B–C–D–E
5. bliscy znajomi
A–B–C–D–E
6. starsi koledzy i koleżanki ze studiów
A–B–C–D–E
7. młodsi koledzy i koleżanki ze studiów
A–B–C–D–E
8. koledzy i koleżanki z roku
A–B–C–D–E
9. wykładowcy i nauczyciele
A–B–C–D–E
10. sąsiedzi
A–B–C–D–E
11. starsze osoby
A–B–C–D–E
12. młodsze osoby
A–B–C–D–E
2. Wymień kilka wyrażeń z socjolektu młodzieżowego, których używasz najczęściej. Obok napisz krótką definicję.
np. uzai (wkurzający; irytujący)
1.
2.
3.
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3. Czy na twojej uczelni używane jest tzw. słownictwo kampusowe (tj. slang
utworzony przez studentów danej uczelni)? Jeśli tak, wymień kilka przykładów, a obok napisz krótką definicję.
np. rakutan (skrót od: raku ni tani ga toreru kamoku ‘przedmiot, z którego
łatwo uzyskać zaliczenie’)
1.
2.
3.

4. Czy korzystasz z poniżej wymienionych stron, programów i serwisów internetowych? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
1. Facebook 2. YouTube 3. Line 4. Blog (piszę) 5. Blog (czytam)
6. Powieści pisane na telefonach komórkowych (piszę) 7. Powieści pisane
na telefonach komórkowych (czytam) 8. Yahoo! Worek wiedzy 9. Filmiki
„nikoniko” 10. Twitter (śledzę) 11. Twitter (zamieszczam wpisy) 12. Inne
__________________________________

Komentarze i uwagi

Serdecznie dziękuję za udział w ankiecie!

Streszczenie

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie młodzieżowej odmiany języka japońskiego jako jednego z dialektów socjalnych japońszczyzny i ukazanie wieloaspektowego charakteru tego zjawiska. Rozważany tutaj konglomerat zachowań językowych funkcjonuje zarówno w japońskim dyskursie naukowym, jak
i w obiegu potocznym pod dwoma określeniami: wakamono kotoba oraz wakamoanogo, które należy tłumaczyć jako „socjolekt młodzieżowy”, i jest przedmiotem licznych kontrowersji.
Część pierwsza książki dotyczy problematyki językoznawczej i koncentruje
się przede wszystkim na opisie zagadnień socjolingwistycznych w odniesieniu do
płaszczyzny japońskiej. Została w niej przedstawiona krótka historia utrwalania
się w językoznawstwie japońskim pojęcia gengo seikatsu ‘życia językowego’ –
dziedziny, która ukształtowała się w Japonii pod wpływem działania zachodniej
refleksji socjolingwistycznej. Dalej podjęto próbę zdefiniowania, klasyfikacji japońskiego socjolektu młodzieżowego i wskazania jego językowego i społecznego
wymiaru. Ze względu na wewnętrzne zróżnicowanie wakamono kotoba zostało
w niniejszej książce zdefiniowane nie jako jeden socjolekt, a jako zbiór odmian
środowiskowych języka, których rozmaite językowe manifestacje można uznać
za swoiste atrybuty młodego pokolenia Japończyków.
Druga część pracy zawiera spójny opis głównych tendencji językowych obserwowanych w ostatnim dziesięcioleciu w Japonii, które zostały przypisane do
określonych kategorii socjolektu młodzieżowego. Na podstawie przykładów pochodzących z popularnych czasopism, blogów i stron internetowych oraz serwisów społecznościowych przedstawiono główne mechanizmy, które uznaje się za
językowe odzwierciedlenie rozmaitych aspektów życia młodych Japończyków,
aktualnie panującej mody, subkultur i kręgów zainteresowań, poglądów na życie,
a także wzajemnych relacji. Wyróżniamy tutaj przede wszystkim mechanizmy
skracania (skróty, skrótowce, hybrydy), wyrażenia wieloznaczne i peryfrastyczne,
szczególne użycie sufiksów słowotwórczych, przysłówki emfatyczne, grzeczność
usługową realizowaną w miejscu pracy dorywczej, a także zapożyczenia,
wyrażenia odangielskie oraz hybrydy językowe.
Część trzecia książki zawiera szczegółowy opis wyników badań terenowych
przeprowadzonych przez autorkę w latach 2013–2015 w wybranych japońskich
placówkach akademickich. Zostały tu przedstawione środowiskowe tło i społecz-
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ne atrybuty determinujące strategie komunikacyjne młodzieży (tj. wiek, płeć,
miejsce pochodzenia, afiliacja do organizacji i instytucji, rola różnych wymiarów
przestrzeni komunikacyjnej). Autorka dokonała analizy młodzieżowej odmiany
języka pod względem takich aspektów japońszczyzny, jak honoryfikatywność,
stosunek do normy i poprawności, kwestia świadomego kształtowania wieloznaczności i strategii asekuracji komunikacyjnej, a także obraz świadomości językowej i jej przemiany. W ostatnim rozdziale zaprezentowano ocenę wzorców
uznawanych przez japońskich antropologów i socjolingwistów za typowe dla
kultury japońskiej (kolektywizm, zaangażowanie, powściągliwość, konformizm,
ograniczona autentyczność, aktywność) z uwzględnieniem będących wobec nich
w opozycji postaw wyróżniających kulturę młodzieżową, tj. indywidualizacji,
egocentryzmu, strachu przed bezpośrednią konfrontacją oraz pasywności.
W niniejszej książce japoński socjolekt młodzieżowy został przedstawiony jako konsekwencja swego rodzaju autokreacji środowiska młodzieżowego,
które ze swojej natury jest konfrontacyjne i taka też jest jego codzienna mowa.
Egzemplifikację tego stanowi stopniowe odchodzenie od językowego manifestowania tradycyjnych modeli płciowych, kulturowych, zawodowych i rodzinnych. Aktualne przeobrażenia społeczne, których pośrednim rezultatem jest
stopniowa indywidualizacja życia, doprowadzają do tego, że przedstawiciele
młodego pokolenia izolują się od świata zewnętrznego i zwracają w kierunku mniejszych zbiorowości, subkultur i społeczności internetowych, z których
członkami łączą ich podobne nastawienie do świata, a także te same obawy oraz
niechęć w stosunku do przymusu wypełniania obowiązków wynikających z bycia jednostką społeczną. Tego rodzaju samoizolacja grup środowiskowych wytwarzających odrębne narzędzia językowe doprowadza do zasadniczych zmian
na płaszczyźnie komunikacyjnej. Determinowana rozwojem nowych technologii dynamika zmian, które zachodzą w obrębie tej środowiskowej odmiany
języka, mobilizuje badacza do ciągłej obserwacji oraz weryfikacji przejawów
aktywności komunikacyjnej młodych Japończyków. Warto podkreślić, że niniejsza publikacja jest w polskim językoznawstwie japonistycznym pierwszą
obszerną rozprawą poruszającą tego rodzaju kwestie socjolingwistyczne w Japonii. Za szczególny atut pracy należy uznać również to, że przedstawiona tutaj
analiza zjawisk komunikacyjnych ukazuje aktualne tło kulturowo-społeczne,
uwzględniając przy tym rozmaite aspekty współczesnego stylu życia młodzieży, ich postaw, wartości oraz konfrontatywnego stosunku do świata dorosłych,
dojrzalszych komunikacyjnie Japończyków.

Summary

The present publication entitled Japanese Youth Sociolect as a Manifestation of
Linguistic Awareness of Young Generation focuses on the description of current
communicative strategies of Japanese youth, with reference to their social attitudes, system of values and language and social awareness.
The first chapter includes the brief introduction of linguistic, especially sociolinguistic aspects of the subject of present research, presented from the Japanese
perspective. The Japanese concept of wakamono kotoba is described here as a specific sociolect, or in other words, a conglomerate of sociolects determined by such
factors as age, interests, affiliation or fashion. In the second chapter, the following
communicative strategies are analyzed in order to present the major directions
of the Japanese youth perception and creativity: contractions and abbreviations,
hybrids, ambiguous expressions, periphrastic expressions, adverbs of emphasis,
the special use of suffixes, innovative honorific strategies, loanwords and Japanese words made of English morphemes. The last chapter includes the outcomes
of the analysis of sociolinguistic fieldwork conducted from 2013 to 2015 in selected Japanese academic institutions. In this part the cultural and sociological
background, as well as social attributes that determine communicative behaviors
of the Japanese were presented. The results of the fieldwork were also confronted
with such aspects of linguistic analysis as normative evaluations of speech trends,
linguistic politeness, ambiguity and language awareness. In this paper, Japanese
youth sociolect is introduced primarily as a consequence of auto-creation of Japanese youth generation, which, by their nature, is creative, individualistic and
confrontational. The exemplification of their attitude is a tendency to gradually
drift apart from traditional models of gender, social behaviors, professional and
family life in Japan.
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