


フインランド-日木文化友の会もxx： 

xxはやx一年が過ぎました.この間、 

xxのxxJを行ったわけですが、その中 

でも大・なH字と致しましては、北海道 

からの文化使節団の公演です。習字、お 

茶、蒼物首付け、お花、拜、等の日本の 

伝統的文化を、会員、そして一般人にも 

ひろうしていただいた审ですC

次には、日木の著名な作家安部公房氏 

と矢内原イサク氏のLAHTI国際作家会議 

への参加です。ただ残念なことに安部公 

房氏はで我々会員への講演が実現出来な 

かったことです。それでも矢内原イサク 

氏の講演には予想以上の、それもフィン 

ランドの文学関係者の参加を見ることが 

出来ました。

さらに、夏にはあの情緒ある「とうろ 

う流し•Iも行いました。これは参加した 

フィンランド人会員の多くにとっては始 

めての経験とのことでした。

8月には、当公從員、そして詩人の 

Veikko Polameri氏の急死という不奉に 

あいました。しかし、彼の意志は在フィ 

ンランド日本国大使館内に開館されまし 

た「ポラメリ文庫」によって、我々によ 

り広い、文化、文学活動の機会を与えて 

呉れました。

当会も生まれて一年、少しずつ経験を 

重ね、より充実したものにして行きたい 

と思います。もち論会員の皆様の中には 

不満をお持ちの方もいるかと思います。 

不満はどしどし役員なり、又、会合なり 

の機会に発表していただき、より建設的 

な会にして行きたいと思います。特に、 

日本人会員を対象とした行事の案などお 

持ちの方、御連絡をお待ちしております 

この「橋」も来年はもっと沢山の会員に 

投稿いただき、それこそフィンランドと 

日本の橋にして行こうではありませんか

日本語編集彰子アホ

Japanin kielen osuudes

ta huolehtinut Akiko 

Aho.

TÄMÄ HASHI-LEHDEN VUO-

SINUNERO MUISTUTTAA
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JAPANILAISEN KULTTUURIN YSTÄVÄ

JKYn ensimmäinen kokonainen toi

mintavuosi on nyt takanapäin. Tä
nä vuonna yhdistys on kirjannut 
tililleen erinäisiä kulttuurite
koja , joiden merkitys ei ole rajoit

tunut vain jäsenkunnan piiriin,. 

Paras esimerkki siitä oli Suomes
sa vieraillut hokkaidolainen tai
teilijaryhmä , joka opasti suomalais
ta yleisöä japanilaisen perinteen 
maailmaan: kalligrafiaan, tessere- 
moniaan, kimonokulttuuriin, paperin- 
taittoon, kukanasetteluun ja koton- 
soittoon.

Toinen hyvä esimerkki on kuulun ja
panilaisen kirjailijan Kobo Aben 
osallistuminen Lahden kansainväli
seen kirjailijakokoukseen, epäile
mättä kokouksen nimekkäimpänä ja 
painovoimaisimpana osanottajana. 
JKYn kunniana oli välittää kirjai
lijalle kutsu tähän tilaisuuteen 
ja toimia siinä hänen avustajanaan. 

Valitettavasti Aben kiireet esti
vät häntä näyttäytymästä JKYn 

jäsentilaisuudessa. Sitä vastoi n 
Aben seurassa Suomeen saapunut 
professori Yanaihara piti Helsin
gissä kiintoisan esitelmän, jos 
kohta tämänkään tilaisuuden yksin
omaisena kohderyhmänä ei ollut 
JKYn jäsenkunta.

Nyt herää kysymys, koituuko jäse

nelle mitään erityisetua kuulumi
sesta yhdistykseen, kun toiminta 
tässäkin määrin aukeaa ulkopuo
lisille .Vastaus on yksinkertai

nen : jäsen on etuoikeutettu yh
distyksen sisäiseen informaati
oon ja itse yhdistyksen toiminta- 
kuvan luomiseen.

Missään tapauksessa ohjelmaa ei 
ole järjestetty puhtaasti suurta 
yleisöä varten. Mutta suurta y- 
leisoäkin kohtaan yhdistyksellä 
on velvoitteensa. Tehtävänähän 
on japanilaisen kulttuurin tun
temuksen edistäminen eikä sen 
aitaaminen.

Tänä vuonna 1979, Veikko Polame- 

ren kuolinvuonna, jässnella on 
avautunut myös mahdollisuus kar

tuttaa tietojaan Japanin lähetys
tön haltuun luovutetun Polameri- 

ana-kirjaston avulla. Se toivot
tavasti edesauttaa jäsenten ak
tiivisuuden lisääntymistä toimin
nan suunnittelussa.
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Ukijo-e
Sakari Saarikivi puhui maaliskuussa 1975 japanilaisesta puupiirrostai
teesta eli ukijoesta pohjaten esitelmänsä kirjalliseen esittelyyn, jonka 
hän 1sati elo-syyskuussa 1978 pidetyn Helsingin kaupungin taidemuseon 

puupiirrosnäyttelyn luettelokirjaseen. Siihen sekä eräisiin muihin läh
teisiin nojaten on.aiheesta tehnyt tiiviin katsauksen Teija Mononen.

Japanin puupiirrostaide kehittyi 
huippuunsa Edo-kaudella 1616-1867. 
Kun Edo, nykyinen Tokio, tuli Japa
nin uudeksi pääkaupungiksi, olot 

maassa vakiintuivat ja kulttuuri al
koi kukoistaa.

Edo—kauden huomattavin uutuus oli 
ukijo-e nimellä tunnettu taidetuo
tanto, jonka, ilmaisuväline oli ni
menomaan puupiirros.

Alun perin tätä maailmaa, kärsimys

ten maailmaa tarkoittaneeseen 
ukijo-e käsitteeseen liittyi myö

hemmin seurustelun ja ajanvietteen 
merkitys, ja se on suomennettu 

nvirtaava, kelluva maailma** tai 
"katoava elämä**.

Ukijo-e tyyli ilmaantui ensimmäi

senä kirjallisuuteen, jossa se syn
nytti uuden puoliksi tapainkuvausta 
puoliksi.eroottisia seikkailuja si
sältävän viihderomaanityypin： uki- 

v 
jozossin. Kirjallisuuden mukana 
muuttuivat myös kuvataide ja teat
teri . Ukijo-e taide kuvastaa mie

lenkiintoisella taualla Edo-ajän 
sosiaalisia muutoksia, kaupunkien 
vauras tuvan porvariston uusia vaa

timuksia ja värikästä elämää.

Puupiirrännällä on pitkät perinteet 
sekä Kiinassa että Japanissa, mutta 
vasta 1600-1700-lukujen ukijo-e 
kauden aikana tämä monistettu taide

muoto sai suuren suosion ja levisi 
laajalle kansan keskuuteen。 Kansan
tarinat ,Josivaran huvittelukortteli 
kauniine naisineen ja Kabuki-teatte- 
ri näyttelijöineen tarjosivat tai
teilijoille oivallisia aiheita.

Japanilaisen kirjankuvituksen perus

tajana pidetään Noronobua, joka 
1600-luvulla teki mustavalkoisia 
tussivedoksia, sumi zuri-ea Huutamaa 
vuosikymmentä myöhemmin Nasanobu 
laati ensimmäiset kaksiväriset puu
piirrokset , benizuri-e.

1700-luvun kuluessa maniväritekniik
ka oli kehittynyt niin pitkälle, 
että yhteen vedokseen saatettiin 
käyttää parikymmentä laattaa. I^oni- 

väripainon kehittäjänä pidetään 
Harunobu Suzukia.

Parhaina aikoina Edossa oli puupiir- 
täjiä sadoittain. He tekivät luon
noksia kustantajille, jotka hoitivat 
laatoittamisen, vedostuksen ja mark



kinoinnin. Varsinaisen kuvan ja 
siihen toisinaan liittyvän runon li
säksi japanilaisissa grafiikanleh- 
dissä on tietysti taiteilijan nimi
kirjoitus ,mutta niissä on myös kus
tantajan, kaivertajän, sensorin sekä 
omistajien leimoja.

Japanilaisilla puupiirroksilla oli 

suuri vaikutus 1800-luvun lopun eu
rooppalaiseen kuvataiteeseen, ennen 
kaikkea impressionismiin ja jugen
diin . Euroopassa tunnetuimmat japa
nilaiset mestarit ovat Horonobu, 
Saraku, Utamaro, Harunobu, Kijonaga 

V V 
ja Sunso sekä etupäässä maisemia 
kuvanneet Hokusai ja Hirosige.

Noronobu kuvitti aluksi kirjoja, 
mutta julkaisi myöhemmin myös piir- 

rosalbumeja, joista tunnetuimmat 
ovat Josivara no Tei (Josivaran nä
kymiä) ja Ukijo Hiakunin onna (Sata 
leijuvan maailman naista) • Plorinobun 

alkukauden mustavalkeille piirroksil

le ovat luonteenomaisia voimakkaat 
ääriviivat. Myöhemmin hän teki myös 

moniväritöitä ・

Saraku, joka luultavasti itsekin oli 

näyttelijä, erikoistui teatteri- ja 
näyttelijäkuviin. Näyttelijät hän 
kuvasi suosituissa roolihahmoissaan.

Harunobu Suzukin monivärisistä puu
piirroksista on säilynyt useita sa
toja, joista osa luetaan ukijo-e 
taiteen mestariteoksiin. Hän kuvasi 

pääasiassa nuoria viehkeitä naisia. 
Horunobun kuvissa naisellinen kau
neus yhtyy harmonisesti maisemaan• 
Niissä on lisäksi rytmikäs viiva, 
hallittu sommittelu ja taitavasti 
soinnutetut värit. Hieman ennen kuo- 

lomaansa hän julkaisi viisiosaisen 
albumin nimeltä Josivaran kauniit 
naiset, jossa on 166 kuuluisan kur
tisaanin kuvaa. Horunobu oli jo o- 
mana aikanaan niin suosittu, että 
toiset taiteilijat käyttivät hänen 
nimeään teoksissaan.

Utamaro Kitagaua aloitti kirjanku— 
vittajana, mutta pääsi maineeseen 
myöhemmin lähinnä naiskuviensa ansi_— 

osteri Hänen kiinnostuksensa nais- 
kauneuteen oli lähes tieteellistä, 

ja hän kuvasikin erityisen mielel
lään naisen kasvoja sekä naisia 
intiimissä kotoisessa ympäristössä 
esimerkiksi teoksissaan Tutkielma 
kasvon piirteistä, Naisten kaksi
toista käsityötä ja Äidinrakkaus. 
Utamarolta on myös eroottisten ku
vien kokoelma Uta makura (Päänalus- 
lauluja) sekä joitakin kuva-albu-、 

me ja hyönteisistä,linnuista ja 
kukkasista.

Hokusai Katsusika oli erittäin tuot
telias taiteilija, joka piirtämisen 
ohella kirjoitti myös runoa ja proo— 
saa. Hän kuvitti yksin tai apulais— 
tensa kanssa 150 kirjaa ja julkaisi 
useita luonnosalbumeita. Hokusailla 
on teräviä,lähes karikatyyrimaisia 
ihmiskuvia sekä kansantarinoiden 
ja -tapojen kuvauksia. Suurimman 
kuuluisuutensa Hokusai saavutti mai
semakuvillaan, joista tunnetuin 
lienee Kolmekymmentakuusi Fudzi- 

vuoren näkymää. kuista sarjoista 
mainittakoon runollinen riutta haus

kasti kotoinen sarja Lastenhoitaja 
selittää sata runoa sekä Suuria 
kukkia. Hokusai eli 90-vuotiaaksi
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ja hänen tuotantonsa on niin laa
ja, ettei sitä vieläkään ole tyh
jentävästi luetteloitu. Töiden 

luettelointia vaikettavat hanan 
useat taiteilijanimensä, joita 
arvellaan olevan 30-50» Hokusai 
oli omalaatuisin ukijo-e taitei

lija ,uuden realistisen suuntauk

sen edustaja.

Hirosige Ando oli Hokusain ohella 

toinen tunnettu maisemamaalari, 
joskaan hän ei ollut yhtä oma

peräinen ja rajuotteinen kuin 
edeltäjänsä. Hirosige kuvitti 
kirjoja, mutta teki myös joita

kin erillisiä piirrossarjoja 

mm. Edon sata kuuluisaa näkymää. 
Keisarin lahjahevosen kuljetus- 
matkalla Edosta Kiotoon syntyi 
tunnettu maisemasarja Tokaidon 
tien 53 pysähdyspaikkaa. Vuonna 
1842 kiellettiin kurtisaanien ja 
näyttelijöiden kuvien tekeminen, 
mikä oli omiaan lisäämään Hiro- 
sigen ja Hokusain maisemakuvien 
suosiota. Hirosigen parhaat 
maisemavedokset, eräät kuutamo-, 
sade- ja talvikuvat ovat ukijo- 

e taiteen viimeinen huipentuma〇

Japanilainen kylpylä 1600-luvulla.
Ukijo-e kuvitusta Ihara Saikakun 
kirjaan Kirsikkatyttö.
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Lapsen ja naisen asema Japanissa
Japania on sanottu pikkulasten pa
ratiisiksi .Lapsista pidetään huol
ta 9 itsenäiseksi kasvamisen sijas

ta suositaan riippuvuutta vanhem
mista, yhteisöstä• Tätä ilmiötä va
laisee käsite AMAE, joka on vaike
asti käännettävissä. AMAEn hengessä 
tapahtuva kasvatus voi (länsimaa
laisten silmissä) näyttää hemmotte
lulta , mutta se on lähemmin tarkas
teltaessa täydellisen turvallisuu
den luomista,lapsen tarpeiden tyy

dyttämistä ja siten riippuvuuden ja 
yhteenkuuluvuuden vahvistamista.

Japanilainen yhteiskunta perustuu 
olennaisesti sille periaatteelle, 
että ihminen aikuisenakin elää tii
viissä riippuvuussuhteiden verkos
tossa ja että hän on enemmän yhtei
sön jäsen kuin irrallinen yksilö.

Pikkulapsen pääasiallinen hoitaja 
on äiti. Tosin naiset osallistuvat 
kasvavassa määrin työelämään, mutta 
vain hyvin pieni osa lapsista viet
tää varhaislapsuutensa päiväkodi.s- 

sa。 Naiset käyvät työssä yleensä 
ennen lapsen syntymää ja taas las
ten kasvettua suuriksi. Sitä paitsi 
päiväkoteja on erittäin niukasti 

eikä muita päivähoidon muotoja ole 
kehitetty. Nissä harvoissa tapauk

sissa , joissa naisella on hyvä am
matti (esim, opettajan työ) lienee 

turvautuminen isovanhempiin taval
lisin ratkaisu.

3-4 vuotiaana lapsi aloittaa leik

kikoulun. Se on puolipäiväinen eikä 
ole päivähoitomuoto, vaan ensimmäi
nen askel opin pitkillä tikapuilla.

Tiellään kohti aikuisuutta japani
laiset lapset eivät kärsi puutteel
lisesta ravinnonsaannista, tervey
denhoidosta tai koulutuksesta, eivät 
liioin sellaisesta henkisestä tur
vattomuudesta, mitä muissa pitkälle 
teollistuneissa maissa (vrt. Suomi) 

lasten keskuudesta tavataan. Japani
laisten koettelemuksena on pikemmin 
liika koulutus.11-12 vuotiaasta 
yliopistoikään asti koululainen on 
ankarien paineiden alaisena, mistä 

mm. nousevat itsemurhatilastot anta
vat huolestuttavan todistuksensa.

Koulutuksen merkitys lapsen tuleval
le elämälle on kohtuuttoman suuri, 

se oikeastaan ratkaisee kaiken. Yli
kansoitetussa maassa kilpailu on 
kova. Koulut eivät ole samanarvoisiar 
kilpailu hyvämaineisiin kouluihin on 
luonut sisäänpääsytutkintojärjestel
män, jota kutsutaan nimellä SHIKEN- 
JIGOKU, sisäänpääsytutkintohelvetti. 

Sana kuvaa lasten ja vanhempien 
tunteita tässä tilanteessa.

Hyvä koulu ja yliopisto ovat ehto 
hyvälle työpaikalle. Ja ensimmäinen 
työsuhde on yleensä elinikäinen. 
Hyviin yliopistoihin pääsee vain 

hyvämaineista lukioista, joihin taas 
varmimmin pääsee hyvistä keskikou

luista -tämä ketju jatkuu alkeis
kouluun ja leikkikouluun asti.



Vanhemmat, joilla on kunnianhimoa 
lastensa koulutuksen suhteen, pyr
kivät saamaan lapsensa yksityiseen 
kouluun keskikoulu- tai viimeistään 
lukiovaiheessa. Suurin paine syntyy 
lukion kynnyksellä. Nonet siirtävät 
lukioon menoa vuodella tai pari]la 
päästäkseen haluamaansa yksityi
seen lukioon, siis pyrkivät uudel
leen ja uudelleen. Ne jotka eivät 
pääse, menevät valtion lukioihin, 
joissa niissäkin on korkeatasoisia 
kouluja.

JUKU on erityinen preppauskoulu, 
joka mm. valmistaa sisäänpääsytut- 
kintoihin. Sitä käydään iltaisin 
ja viikonloppuisin, ja sitä käyvät 
niin monet, että siitä on melkein 
tullut koulujärjestelmän osa, jon
ka ulkopuolella ei kilpailussa ole 
menestystä. Monet vanhemmat vas
tustavat sitä； siitä huolimatta 
heidänkin on, jos he haluavat las

tensa pysyvän kilpailussa mukana, 
pakko ohjata lapsensa JUKUun.

Näin koululaisten työpäivä tulee 
tavattoman pitkäksi ja raskaaksi 
ja vapaa-aika kuihtuu olemattomiin。 

Koululaisten fyysinen ja henkinen 
terveys pettää yhä useammassa ta

pauksessa.

Sijoittamalla lapsensa koulujärjes
telmän yksityisslle sektorille van

hemmat pyrkivät paitsi takaamaan 
lapsilleen paremman koulutusmahdol

lisuuden myös helpottamaan jatkossa 
sisäänpääsypainettao Silloin paine 

siirtyy ennemminkin isän kukkaroon. 

Valtion oppivelvollisuuskoulu on 
ilmainen ja yksityisellä sektoril
lakin oppikirjat ovat ilmaiset〇 

Mutta jo yksityinen lukio on sen 
verran kallis, että se vaatii ta
vallisilta vanhummilta pitkäjän
nitteistä säästämistä• On huomat
tava , että lisäksi tulevat jukujen 

ja yksityistuntien hinnat. Jotkut 
yksityiset yliopistot ovat jo ta

vallisen palkannauttijan ulottu
mattomissa.

Ratkaiseeko siis raha lapsen tule
vaisuuden? Ei ainakaan sisäänpää
sy tutkinnon osalta, eräitä poik
keuksia lukuunottamatta. Poikkeuk
set koskevat muutamaa yksityistä 

yliopistoa ja erityisesti lääke
tieteen sektoria, jonne kilpailu 
on kovin. Yksityisille yliopistoil
le maksetaan opintojen alussa lah
joitus ja joskus voi puuttuvat 
pistemäärät korvata komealla lah
joituksella. Tätä menettelyä kut
sutaan nimellä URAGUCHI eli taka

portti .Valtion yliopistoissa ei 
ole lahjoituskäytäntöä.

Se joka lopulta on kavunnut koulu- 
tuspyramidin huipulle,löytää it
sensä .jälleen uuden pyramidin juu
relta® Ehkä hän on jonkin johtavan 
yrityksen palveluksessa ja voi 
siitedes odottaa säännöllisiä ylen
nyksiä ja palkankorotuksia» Mat

kalla kohti uuden pyramidin huip
pua joukko harvenee jälleen.

Tämä kuvaus koskee miehiä• Nais
ten elämänkaari noudattaa aivan 
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toista, mutta yhtä yhdenmukaista 

kaavaa. Hyvän koulutuksen saami
nen takaa naiselle lähinnä hyvän 
aviomiehen.

Jos japanilaisen naisen asemaa ja 

elinympäristöä katselee suomalai
sin silmin, saattaa huomio kiin
nittyä korostetusti sellaisiin 
piirteisiin kuin järjestetyt avio
liitot ,asuminen yhdessä miehen 
vanhempien kanssa, perheen patri
arkaalisuus ,naisen näkymättömyys 

julkisessa elämässä jne.

Jos taas japanilaiset itse kuvaa

vat asiain nykytilaa, he saatta
vat hyvinkin sanoa, että perheen 
patriarkaalinen luonne on hävin
nyt ,rakkausavioliitot ja pien- 
perheet tulleet vallitseviksi, 
naisten asema työelämässä vakiin

tunut jne.

Heistä näyttää, että isän auktori
teetti japanilaisessa perheessä 
on kunnioitettu ja lapset kurin
alaisia, kun taas he itse sanovat, 
että sodan jälkeen on isän asema 
perheessä heikentynyt ja vapaa 
kasvatus tehnyt lapsista vallatto

mia .

Japanilaiset nimittäin vortaavat 
nykytilannetta IE-instituutioon, 

suurperheeseen, jotsa 3 sukupol
vea asui saman katon a]la, IEn 
sisäinen henki oli tiukan hierar- 
kinsn ja taloon tullut miniä oli 
siinä alimmalla tasolla. Sodan 
jj2 keen Japanin yhteiskuntaelämä 
,,den>okratisoituin miuhityshallin
nan toimesta. Nutta on selvää, 
ett 二 mikään ulkoa tuleva voima ei 

voi yhtäkkiä muuttaa pysyvästi 

kansakunnan vanhoja rakenteita. 
Niinpä lEn funktio on nyt taval
laan siirtynyt työpaikells. Mie
helle firma on suurperhe kaikkine 
henkiiösuhteinesn ja velvollisuuk
sineen varsinaisen perheen jäädes
sä toiseksi.

Jokin vuosi sitten eräs lehti haas- 
tatteli teinityttöjä ja pyysi hei
tä kertomaan tulevaisuudenodotuk
sistaan. Vastaukset noudattelivat 
lähes sataprosenttisesti samaa kaa
vaa： yliopiston jälkeen menen muu
tamaksi vuodeksi töihin, sitten 
avioidun ja jään pois töistä, 
saan kaksi lasta ja lasten tulles
sa suuriksi menen uudelleen töi
hin, mieheni jää eläkkeelle. Jot
kut jopa jatkoivat: sitten miehe
ni kuolee ja minä nautin jäljel
läolevista vuosista.

Juuri tätä kaavaa noudattaakin us
komattoman monen naisen elämä. 

Yliopiston käyneitä tyttöjä ote
taan töihin toimisten tunnelman 
piristämiseksi olettaen, että he 
muutaman vuodan kuluttua avioitu
vat ja eroavat työstä0 Heidän työ
tehtävänsä ja palkkansa ovat niin 
muodoin vaatimattomia ja heiltä 
odotetaan teen tarjoilua ja viehät
tävää käytöstä enemmän kuin vaka
vaa suhtautumista työhönsä•

Harvat naiset kapinoivat tätä sys
teemiä vastaan, sillä sopivan avi
omiehen löytäminen on mielessä 
heilläkin. He käyvät OMIAI-kut- 
suissa, joita ystävät ja tuttavat 
järjestiivät. Järjestäjä on harki-



ten kutsunut vieraiden joukkoon 
nuoren miehen ja naisen, joiden 
hän arvelee nuodostavan sopivan 
parin, niille itselleen asiasta 
mitään puhumatta. Kaikki kuiten
kin tietävät, mistä on kysymys.

Nuorten seurustelu ei ole samal
la tavalla vapaata kuin meillä• 
Yleensä edellytetään, että joku 
esittelee nuoret toisilleen. Jos 
nuoret sitten alkavat säännölli

sesti tavata, se on melkein samaa 
kuin kihlaus• Huvin vuoksi sellais

ta ei tehdä.

MIAI eli järjestetty avioliitto 
ei enää useinkaan esiinny äärim
mäisessä muodossaan. Vanhempien 
päätäntäoikeus on muuttunut eh
dotus- ja neuvontaoikeudeksi.

Japanissa perheenemännän työ on 
arvostettua ja kotona naisen val
ta on huomattava. Aviopuolisoiden 
suhde (tai sen puuttuminen, sillä 
miehen tyorientojän takia yhdes
säolo jää vähiin) on usein tur

hauttava kotivaimon kannalta. Eh
kä tämä seikka yhdessä vaimon 
käyttöä vaille jääneen koulutuk
sen kanssa ovat luoneet aitityy- 
pin, jota kutsutaan nimellä 
KYOIKU-rnAf*IA, koulutusäitie Sillä 
tarkoitetaan äitiä, joka ylenmää
rin kannustaa lapsiaan koulumenes
tykseen.

Yleensä uran ja perheen yhdistä
mistä pidetään naiselle mahdotto
mana. Ne harvat äidit, jotka suh
tautuvat työuraansa vakavasti, 
ovatkin yleensä naimattomia. On 

tietysti myös eronneita naisia, 
joiden on pakko tehdä tyät^, vaik
ka heillä ei olini koulutustakaan. 
Vuonna 1977 avioeroja eli 129 000, 
niistä yli puolet naisten aloit

teesta. Avioetooh liittyy kui
tenkin vielä paljon häpeäntuntei
ta , jotka juontavat juurensa van
hoilta ajoilta, jolloin mies 
saattoi nerottaah vaimonsa mieli
valtaisesti. Sitä paitsi eron jäl

keiset taloudelliset ja sosiaali
set elämänehdot ovat naiselle 
usein lähes ylivoimaiset.

Huvimaailmassa nainen voi rikastua 
ilman aviomiestäkin. Perinteisesti 
arvostettu geishojen ammattikunta 
on nyky-Japanissa väistynyt suu
relta osin ns. hostessien ali ra- 
vintolaemäntien tieltä• Geishoja 
on nykyään n. 20C 000 ja hostes- 
seja lienee miljoonan verran. Hy- 
vätuloisinakin hostessien on kui
tenkin alistuttava asemaansa vi
rallisen yhteiskunnan ulkopuolel
la.

Erilaiset naisasialiikkeet toimi
vat Japanissa yhtä radikaalein 
ottein kuin muuallakin maailmas
sa, mutta joskus tuntuu, että 
niillä on suurempia esteitä voi
tettavana. Vuonna 1911 ilmestyi 
ensimmäinen numero naisasialehdes
tä SEITO (sinisukka)• Lehden pe

rustaja Hiratsuka Raicho kirjoit
ti sen pääkirjoituksessa, ettii 
naisten vapautumiijen tiellä oli 
kahdenlaisia esteitä: toiset 
johtuivat miesten yhteiskunnasta, 



toiset - edellisiä vielä vaikeam
mat -elivät naisissa itsessään, 

sisäänrakennettuina.

Tämä lienee totta tänäkin päivä

nä.
PIRJO-RIITTA HAKARI-KUUSIKKO

Lastenloruista
Alun perin japanilainen musiikki ei 

eurooppalaisen tavoin tuntenut nuot

teja. Niinpä eri paikkakunnilla e- 
siintyy erilaisia versioita samas
ta lastenlorusta, ja samalle melo
dialle on eri nimiä. Lorun funktio 
vaihtelee samoin. Oikeita tai vää
riä loruversioita ei siis ole.

Lastenloruissa on keskeisellä si
jalla Ieikkilaulu. Ne kehittyivät 

paljolti tyttöjen keskuudessa, nuo
ralla hypättäessä jne. Mutta po
jillakin oli laulunsa, enimmäkseen 
pilkkalauluja.

Perinteisen musiikin lajeista lo

ruilla on läheisin suhde lauluun, 
eritoten NAGAUTAAN ja HAUTAAN.

Nagauta ja Hauta ovat Edo-kauden 
v 

tuotteita ja niitä on laulettu Sa
misen-soittimen säestyksellä. Na
gauta kytkeytyi teatteriin ja tans
siin. Hauta kehittyi myöhemmin. Ho- 
lemmat ovat alkujaan kansanomaisia 

musiikin lajeja.

Joskus sattui, että lapset saivat 
loruihinsa Nagautan tai llautan me
lodian, ja vastaavasti Nagauta ja 
Hauta ottivat joskus mulodiansa 
lastenloruista. Lastenlorujen vai
kutus perinteellisnen musiikkiin 

ei siis ole ollut aivan mitätön.

Leikkilorujen ohella on myös ope- 

tusloruja, jotka saattavat esi
merkiksi ooettaa järjestysluvut, 
Kiotossa laulettiin ennen lorua, 
jossa luateltiin Kioton katuja, 
lapsille opiksi.

Lasteniorut ovat kasvaneet lasten 
yksinkertaisesta ajatusmaailmas
ta. Niissä on helppo rytmi ja me
lodia. Satoja vuosia vanha musiik
ki rauhoittaa meitä japanilaisia. 
On vahinko, että nykyisin lasten
loruja lauletaan aniharvoin; n巳 

eivät ole nykypäivän lastenkult
tuuria. Me musiikki-ihmiset voim
me sovittaa lastenloruja kuoro
lauluiksi ja jatkaa perinnettä 

tässä muodossa, mutta lasten levi
kistä siine tuskin e nät. on kysy
mys.

CHIFURU MATSUBARA
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Mitä ISAKU YANAIHARA sanoiJapaninalisesta kauneudesta

Hän sanoi, että japanilainen kauneus perustuu kolmelle elementille: 
abstraktille tilanjaolle, hienopiirteisille detaljeille ja henkiselle 
syvyydelle. Seuraavassa lyhennelmä (vastuussa J0Bldt) professori 

Yanaiharan heinäkuisesta esitelmästä•

Japanilla on kahdet kasvot: perin

teiset ja uudeta Päivisin pukeu

dutaan eurooppalaisesti, iltaisin 

istutaan kimonoissa tatami-matöil
lä. Ei silti voida puhua ristirii
dasta :uusi ja perinteinen ovat 
sopeutuneet toisiinsa.

Japanin taiteen historia alkaa 

600-luvulta, ellei esihistoriaa 
huomioida. Tänäänkin Närän kau
pungissa on upeita buddhalais- 
temppeleifä ja Buddhan patsaita 
60〇- ja 700-luvuilta. Niissä ha
vaitsee kiinalaisen kulttuuri 
vaikutukset.

Ero kiinalaiseen rakennus- ja 

veistotaiteeseen ilmenee kuiten
kin materiaaleissa. Kun kiina
laiset Buddhan patsaat olivat ki
veä ja pronssia, ne olivat Japa
nissa puuta ja siten myös kevy
empiä ja sulokkaampia.

Kiven ja ruun eroon liittyy myös 
eurooppalaisen ja japanilaisen 
kauneuskosityksen ero, sillä eu
rooppalainen kulttuuri on kiven 

kulttuuria.

Parhaiten vanha japanilainen kau- 
neuskäsitys ilmenee varhaisessa 
romaanissa Gendzi-Honogatarissa. 
Sen sarjapiirroksissa yhdistyivät 
kaksi erikoispiirrettä：-abstrakti 
tilanjako ja pienten yksityiskoh
tien hienostunut ilmaisu. Sar ja- 
piirroksissa jokainen kuva on 
järjestetty pystysuorin ja vinoin 

viivoin： tilan rajaus. Voidaan 
puhua samanaikaisesti abstraktis

ta ja aistillisesta geometriasta• 
Henkilöiden vaatteita ja käsien 
pitelemiä esineitä on kuvattu 
tarkasti. Tämä miniatyyritaide ei 

sodi abstraktilla viivalla tehtyä 
tilanjakoa vastaan, vaan juuri 
näiden elementtien yhdistelyssä 
on piirrosrullan kauneus.

Eurooppalaisessa taiteessa on 
perinteisesti ollut tärkeintä 
vankan kokonaisuuden rakentaminen 
kun taas japanilainen kauneuskä- 
sitys on korostanut detaljeja ja 

kevyitä kokonaisuuksia.
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Mutta ei siinä kaikki. On kolmas
kin elementti, keskiajalta kotoi
sin： Kiinasta Japaniin tullut 
zen-buddhismi t joka antoi japa

nilaiselle kauneuskäsitykselle 
ekspressionistisen juonteen, pyr

kimyksen henkiseen syvyyteen. 
Abstrakti tilanjako muuttui hen

kisen syvyyden ilmaisijaksi. 
Mielenkiinto detaljeihin muuttui 

henkisen voiman keskitetyksi il

maisemiseksi ・

Japanilaisen kauneuskasityksen 
3 peruselementtiä kuvastuvat par 
haiten no-näytelmästä. Näyttämö 
on abstrakti ja lavasteeton, 
näyttelijöiden vaatteet edusta
vat detaljien loistoa, näytelmä 
kokonaisuudessaan - teatterin, 
tanssin ja musiikin yhdistelmänä 

-ilmaisee henkistä syvyyttä.

Kummituksia ja sankareita
Samppa Lahdenperä,lavastaja, tai
teilija ja Japaninkävijä, puhuu 

japanilaisesta nykyteatterista 
omakohtaisen kosketuksen pohjal
ta. Puheeksi tulee myös Kobo Abe.

Japanilaisesta nykyteatterista 
ei juuri kantaudu meille saakka 
tietoja.

Prahan kansainvälisessä lavastuk
sen ja teatteriarkkitehtuurin 
näyttelyssä eli Prahan kvadrier- 
naalissa on kerta kerralta nähty 
upeampia japanilaisia töitä: 
jännittäviä tilankäyttoratkaisu- 
ja ja rohkeaa perinteisen japa
nilaisen symboliaineiston yhdis
tämistä eurooppalaisten klassik
kojen tulkintoihin, kuten Kaoru 
Kanamorin lavastukset Shakes

pearen Romeoon ja Juliaan, Eiji 
Tharan Rikhard III:n lavastus, 
Ichiro Takadan Hamlet tai Yutaka 
Yokoyaman Romeo ja Julia. Tämän 
vuoden kvadriennaalissa japani-
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laisista nshtävyykstä mielenkiin- 
toisimpis olivat monet televisio- 
lavastuksez loisteliaan valaistus- 
tekniikkansa ansiosta®

Japanissa, paikan päällä 9 kannat
taa aina rrennä katsomaan kabukia, 
no-näytelmiä, bunrakua, gakakua tai 
sitten monien teatteriryhmien uut
ta 9 kokeilevaa tai traditionaalis
ta ,loistavan ammattitaitoista län
simaisen teatteriperinteen mukaista 

teatteria. Esimerkiksi useissa ta
varataloissa on teatterit, joissa 
vierailee kuukauden tai pari jokin 
tiettyä työtä varten koottu ryhmä 

tai kiinteä teatteriseurue, jolla 
ei ole varsinaista omaa teatteria.

Esimerkiksi Abe Kobo Studion esi
tyksiä olen nähnyt Seibu-tavarata- 
loketjun pienissä, hyvin varuste
tuissa teatterisaleissa lähellä 
Kiotoa, Ootsussa ja Tokiossa. Idea 
on sinänsä erinomainen: teatteri
esitykset tulevat sinne missä ih

misetkin ovat.

Abe Kobo Studio on Kobo Aben oma 
pieni teatteriseurue - parikymmen
tä nuorta näyttelijää käsittävä• 
Se on keskittynyt Aben näytelmien 
esittämiseen.

Ootsussa olin seuraamassa Kummitus 
on täällä (Yure ua koko ni iru) 

-näytelmän harjoituksia ja esityk
siä » Kummitus on pelko, painajai
nen tai harhaluulo. nJokaisellahan 
meillä on omat kummituksemme**, 
Abe itse sanoi, ** joten aen tarkkaa 
olemusta ei tarvitse määritellä**〇 

Toisen pelko on taitavan markki
noitavissa kuin pesupulveri, tyh

jästä voidaan tehdä ajan henki•

Aben näytelmässä yksilön tragedia, 
yksinäisyys, irrallisuus, itseyden 
hajoaminen ja katoaminen sekoittuu 
satiiriseen yhteisön ja nykyajalle 
tyypillisten ilmiöiden kuvaan.

Machi Aben pelkistetyssä lautala- 

vastuksessa, syrjäkujien missäta- 
hansa, näytelmä oli vuoroin yksi- 
lödraamaa vuoroin railakasta kome
diaa, jopa farssia, jossa joukko

jen liikunta ja väliin uhkaavat, 
hellät, tunnelmalliset ääniefektit 
olivat osa lavastusta.

Aben ajallisesti uudempi näytelmä 

Guidebook II, jota esitettiin To
kion Seibu-tavaratalossa, on vielä 
paljon enemmän liikunnalliseen il
maisuun ja pelkistykseen perustu
vaa teatteria. Konemaistuminen, 
ketjussa kulkeminen ja yksilölli
syyden täydellinen katoaminen ku
vataan ahdistavana marionettimaise- 
na kuvaelmana： huomaamatta ajaudu
taan täysin hallittaviksi, hallit
sevat taas ovat täysin tunteetto

mia, persoonattomia 〇

Kieltä ymmärtämättömällekin tällai
set teatteriesitykset voivat olla 
vaikuttavia elämyksiä. Intensiivi- 
sestä esityksestä ymmärtää aina 
jotakin - ei varmaan haittaa vaikka 
väärinkin。

Tämä tosin ei taida olla ohjaajal
le, kirjailijalle eikä tentteri- 
seurueellekaan ääneen sanottuna 
ylen imartelevaa〇 Guidebook 11:n 

ensi-illan jälkeen järjestetyssä 
juhlassa muuan amerikkalainen leh-
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Kobo Abe Lahden kirjailijakokouksessa 1979.

timies nousi puhumaan: interesting 
se oli oikein interesting vaikka 
en mitään ymmärtänytkään. Kobo Abe 
vastasi vain päännyökäytyksellä.

Kabukia, bunrakua ja geishatansse- 
ja voi vallan mainiosti seurata 
kielitaidotonkin. Kiotossa kannat
taa jonottaa Kaomiseen, kabukiesi- 
tyksiin. Näytäntöjä on tavallises
ti kaksi päivittäin ja ne kestävät 
4-5 tuntia• Naytelm；' t ovat dramaat

tisia sankaritarinoita tai melo
draamoja onnettomauto rakkaudesta. 
Tekstit ovat suurimmalle osalle y- 
leisöä entuudestaan tuttuja, teat
teriin tullaankin katsomaan kuu
luisia näyttelijöitä jm tapaamaan 
tuttuja. Hälisevämpöa yleisöä en 

ole tavannut missään, mutta aina 
välillä koko sali hiljenee, tiede
tään odottaa jotain erittäin vai
kuttavaa kohtausta, hienoa soolo- 
tanssia tai uuden tärkeän henkilön 
saapumista hanamichiä pitkin salin 
takaa katsomon halki, ja sitten 
raikuvat suosionosoitukset sekä 
tapautuksina että huutoina»

KabukinäyteImien ilmaisu on liioi
teltua ,toistavaa, tyyliteltyä, 
joten juonen seuraaminen ei ole 
mahdotonta ja hetken kuluttua al
kaa nauttia loisteliaasta ammat
titaidosta ,viimeistellyistä lii
kesarjoista. Näytelmä on kuin 
pantomiimia tai hidasta tanssia, 
joka kertoo suurten yksilöiden



kohtalosta, rakkaudesta9 sankaruu
desta ,tuhosta, ristiriidoista.

Yleisöllä on omat eväät mukana: 

teetä, sakea, nigirisushia tai 
ainakin mandariineja. mutta kun* 

kuuluisa naisroolien esittäjä Sai
ko musume Dojojissa tai Tamasaburo 
Bando tulee näyttämölle, popsimi
nen lakkaa ja kuuluu ihastuksen 
oooh. Japanilaisten kuuluisa pi- 
dättyväisyys häviää jopa siinä 

määrin että edessäni pari rouvaa 
alkoi aivan ääneen ihastella Ta- 
masaburon viisivarpaisia valkeita 
sukkia kesken näytelmän.

Kiotossa nimenomaan kannattaa 
tarkistaa sattuuko ohjelmassa 
olemaan geishatansseja. Kuuluisin 
lienee Gionin geishojen ja maiko- 
jen Miyako-odori huhtikuussa kir
sikankukkain aikaan. Ohjelmistos
sa on ylesnsä jokin pitkähkö juonen 

kertova tanssi, muutama vanhem
man taiteilijan erinomainen soo- 
lotanssi ja suuri värikäs koko 
ryhmän yhteinen finaali, perin
teisiä Kioton rytmejä koreissa 
kulisseissa.

No-näytelmiä esitetään kaikissa 

suuremmissa kaupungeissa. Taval
linen no-esitys kestää sekin noin 
4 tuntia tai enemmänkin ja sii
hen kuuluu kolme no-draamaa sekä 
kaksi kyogen-välinäytöstä• Nämä 
ovat yksinäytöksisiä komedioita9 
äänekkäitä ja vauhdikkaita. Var
sinaisiin no-näytelmiin sen si
jaan kannattaa tutustua hieman 
etukäteen; monilla japanilaisil

la on teksti mukana esityksessä.

No-näytelmät, joiden kiinteän 

draamallisen muodon loivat var
sinaisesti aikaisempien sarugaku- 
mimiikan ja rituaalitanssien poh
jalta Kanami ja Zeami 1300-1400 
lukujen taitteessa, noudattavat 
tiukkaa tyyliteltyä muotoa sekä 

lausunnassa että liikkeen vii
meistellyissä vivahteissa, joiden 

ymmärtäminen - edes osittain - 
on ylen vaikeaa ensikertalaiselle 

-ja varmaan toiskertalaisellekin.

No on kuoron ja orkesterin säes- 

tämää liikunnallista lausuntaa. 
Alkuperäisessä muodossaan kerto

vana ja lyyrisenä runona no'n 
tekstit ovat rikasta perinnettä 

no-teatterissä. Monet nykyisin
kin suositut kabukinäytelmät ja 
bunrakutekstit ovat alkuaan no- 
näytelmiä .Niiden inhimillisyys 
ja koskettavuus ei ole hävinnyt 
vaikka kabukin ja nukkenäytel- 
mien juonen käänteet ovatkin 
melko melodramaattisia.

SAMPPA LAHDENPERÄ



ヒースの原に

Aleksis Kivi
「 Kanervakankahalla J

ヒースの原に炭焼の煙たなびき

松林のもと

炭焼の番人は真じめな男

ひげ面の白髪頭

たゆみなく男にっちを振り

そしてヒースの原はとどろき渡る

再び石の傍に者人は坐す

柄しゃくを彫りつつ

樹脂あふれ爆せ飛ぶ木の根のほのおに 

秋の天空の下に

高きポホヨラが火を刻む時

そして幾千の星たちの輝ける時

星の群を老人は見る

穏かにもの思いつつ

あれらは燈火ならむ、天空の夫婦結びの

華麗なる宴の園の

あるいはこの世にて信仰厚かりし者達の清らかな魂ならむ 

今、彼の世の誉高き座に坐しまする

男は思いにふけり遂に閉じる 

目ぶたを夢に

じきに、しかし白鳥たちの群が 

風に鳴る羽で

南の方に駆け去り

再び老人を夢より覚ます
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矢の如き速さもて小うさぎは走る

たき火を通り過ぎ

鼻白きつねがそれを追う

素早く一直線に

そしてわしみみずくが黄泉の国のよう精のごと 

二尾をかろき羽もて従ろ

今、声が響く、「野の主よ

急ぎ見に行け

もみの林の老いた雄者の死を！」

たき火より答えは返る

「行ってはおられぬ、我は守らねばならぬ 

この火にふるき友を。」

一瞬の後、とどろきと響きも厳しく

あたり一面に

大地は波打ち、枝々より烏達は

驚き飛び去る

そして今倒る、至高のもみ

そして死せり、「老いた雄者」

番人は眠る、なれど再び

夢より覚める時

丈高で怒り肩の森の王国（メッツォラ）の主は

たき火にたたずむ

微笑を浮かべつつ背を暖め

そして粗きひけをなでる
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恐れより遠き穏和な視をもて

くちびるには微笑を浮かべ 

ヒースの床より男はながむ

厳しき王者を

終に再びりんと歩を踏みつつ

暗き森厳なる城に去り行く時

奇しき幻はいまだ現る

美しき乙女たち

タピオの娘たちは跳び交う

爆ぜ飛ぶ火をめぐりて 

そして石の下より微笑を浮かべ 

乙女たちを、若いた番人は看る

清き事、陽光の中の泉の如き

乙女らの眼

冠りたる花輪は赤こけ桃の茎にして

珠の飾りは青こけ桃なり

そしてまろき胸には

二つの美しきいちご輝けり

野原に北の奏で

星たちの輝ける時

タピオの処女の群は跳び交う

たき火をめぐりて

そして消え失す、かすみか狭霧のごとく

あらしの中の蚊の群のごとく
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星は光を失い日は昇る

東より転びつつ

森深き山より遠く響く

黒雷鳥の愛の歌 

そして枝々には露の玉 

今ぞ清らかな珠となり輝く

牧童らは男を訪ねやって来る

呼子を吹き鳴らし

狩人は男のもとに森から訪ね来る

横笛（トルヴ、イ）を吹き鳴らし 

そしてその時、煙管はふすぶる 

男の、そして雄々しき狩人の

その時、微笑をもて男は語る

奇跡を、物語を

森の浄土（メッツォラ）の、暗き響きこもれる城の

山の王国（ウオレラ）のどうくつの

なんじはヒースの床で耳を傾け

そして松林のカンテレは響く

男は村より遠く、時を過す

白髪頭で

時として坐して柄しゃくを彫る

火花散らすたき火に

そして時としてまた炭焼場にっちを振り

そしてヒースの原はとどろき渡る

大倉純一郎訳
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童 う た 考

松原千振

デブデブ百貫デブ電車にひかれて、、、

パカカバチンドン屋オマエノカーサン、、、

そろったそろったダールマサンが、、、

向う山の鳴どりはチューチュー鳥か、、、

棒が一本あったとさ葉っぱかな、、、

ホーホーほたるこいあっちの水はにがいぞ、、、

からすかねもんかんざぶろろわれがいえは、、、

なぜかは知らないけど、またいっからかも知らないけど、童うたは生れ、うた 

われてきました。そして,いくつ曲があるかあるのかもわからない童ろたは、 

子供達の日常生活をある定度支配していたと言っても悪くないと思います。そ 

れは、子供達が、遊ぶ時、動物を追いかける時、お正月をまちこがれる時に、 

いつも一緒にあったからです。また、明日の天気を心配したりする時もうたわ 

れました。そして、夜、疲れ切って眠りにつく時には、子守ろたをきいていた 

はずです。

日本の音楽には、ヨーロッパにおけるそれのよろないわゆる楽譜というもの 

がありませんでした「今日、西洋音楽の流入によって、日本の音楽も簡単に楽 

譜に記すことができます「したがって、同じ童ろたでも地方によって少しづっ 

違うのは当然、全く同じメロディーでも曲の名前や内容が全然異ることもあっ 

たりします。また、そのうたによる遊び方もちがってきたりして、日本の童う 

たにおいて、これが正しいというものはありません。

童うたとは、子供のうた、子供を対象としたうたですから、やはり、遊のう 

たが中心になります。手まりをついたり、なわとび、かくれんぼ、鬼ごつこな 

どしながらうたわれたものです。遊びの性質上、女児の間で発逹したものが多 

いのは一つの特質と思われます。母親がうたってきかせて、娘が覚え、友逹と 

うたいながらお手』:•をするどいろようなパターンが多かったようですC男の子 

もうたわなかったわけではありません。はやしうたや、悪口うたは、むしろ男 

の子の方が沢山うたっているのかもしれません。
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日本の伝統音楽には、器楽、声楽またその両方一緒になったもの、名くの種 

類にわかれていますが、童うたは、そのうちの、声楽、特に、長ろたや端うた 

と深い関係をもっています,長うた、端うたの旋律を子供たちが戢うたにして 

しまったもの、また童うたの旋律が逆に長うた、端うたになった例は少なから 

ずあり’、童うたの伝統音楽への影響も小さくありません。

さて、童うたは、遊び中心とは言え、遊んでばかりというわけにもいきませ 

ん。ー力の一助さん、、、二匆の二助さん、、、 というような数をおり込ん 

で、かぞえ方を教えさせるものもありました。あるいは、京都には、街の通り 

の名前を詞にしたもの、町名を覚えさせるためのものもその昔よくうたわれて 

いたようです。

坊さんあたまは丸太町、ドッコイすべって笠屋町、水の流れはえびす川、二 

条で買った生薬をただでやるのは押小路、御池でおうた西さんに六銭もろうて 

たこ二ひき、、、因みに、下線の部分は丸太町から南へ、竹屋町、えびす川通 

二条通り、押小路通り、御池通り、姉小路通り、六角通り、たこ薬師通り、、 

、と続くことを意味しています。

数限りなくある童うたの特色を見ていけば、まだまだ沢山の要素を発見でき 

るでしょろ,子供たちの単純な発想から生れ、その土地がら、風土といろもの 

に密着しているのが童ろたの本来の姿でしょう。そしてだれにでもうたえる極 

めて平易なメロディー、単純なリズム。数百年前の韻律は、やはり、我々日本 

人を安心させるものだと思います。残念なことには、現代においては、童ろた 

はほとんどろたわれません。・うたいながら、野原や路地うらで遊びほうけてい 

る子供はほとんど見受けません。私たち音楽を担当している者は、その童うた 

を合唱曲に編曲し、合唱団という組織の中で、遊びながらでもなく、単なる勉 

強といろものでもなく、うたい継いでいる状態です。

おーさむこさむ 山からこぞうが、、、

ぼうやはよいこだ ねんねしな、、、

うさぎうさぎ なにみてはねる、、、

なぜかは知らないけれど、また、いっからかも知らないけれど、竜うたは生れ 

うたわれてきたのです。

※ 参考資料:岩波文庫「わらべうた」一日本の伝家童謡•町田喜章

浅田建二編
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外来語の意味の変化

僕はある時フランス人に日本の政治状況について説明を求められ、ナ日本は 

永いこと保守党支配が続いているc Jと言おうと思って英語のCONSERVATIVE 

PARTY の話を応用し、LE PARTI CONSERVATIFと言ったら彼女が笑い出して教 

えてくれたのだが、フランス語でCONSERVATIFとというのは「保存つ」という 

蕨味でかんづめなどに使う形容詞であり、保守党という時はLE PARTI CONSER - 

VATEURというのが正しいということであった。周知のごとく英語には実に多く 

のフランス語起原の単語が入っているが、その意味が変っているものが少なく 

ないので注意を要する,主なものをあげてみると、まずフランス語でACTUEL - 

LEMENTは英語ではNOWのことなのに英語のACTUALLYは実際にという意味で 

使われることが多く、又、フランス語のCOMMODITEは快適さのことだが、英語 

のCOMMODITYは品物のことである。もっとややこしい例はフランス語でCON - 

SCIENCEというと良心という意味と意識という意味があるが、英語のCON - 

SCIENCEには良心という意味だけしかなくて、意識といろ時にはCONSCIOUSNESS 
であり、又逆に英語のCONFIDENCEには信用、自信という意味と打ち明け話し、 

秘密といろ意味があるが、フランス語の同じ語には後者の意味しかなくて、前者 

の信用とか自信という意味に相当するのはCONFIANCEである。

日本では戰後アンケートという語が広い意味で流行語となり、学校祭などでも 

よく使われている。この語はフランス語のENQUETEから来ており、日仏辞典に 

もアンケート=ENQUETEと書いてあるのだがこれはちょっとおかしいと思う。 

というのは元来ENQUETEという語は疑しいものを調べるのに使われることが多 

<^日本でいうアンケートにはむしろSONDAGEの方が適切な対応語と考えられ 

る。又日本語でアンニュイというと何やらロマンティックな場合に使われるが、 

フランス語のENNUIはもっと深刻な場合が多い。日本ではいいふん囲気の時に厶 

ーディ一といろ形容詞が使われているが、］英語でMOODYといえば気むずかしい 

ということであって全く意味が違う。ジーパンをジーンパンツの略だと思ってい 

る人がいるようだが、英語にはジーンパンツなどといろ単語はない。これはもち 

ろんJEANSである。日本でスタイリストというと服装にこった、あるいはきざ 

な奴というような意味で使われることが多いよろだが、英、仏語では名文家、あ 

るいはデザイナーのことである。最近日本の雑誌には民宿のことをペンションと 

書いてあることがある。これはおそらくはじめて日本のマスコミにこの語を紹介 

した人が耳からきいたのではなく PENSIONという単語を勝手にペンションと読 

むと思いこんだためこうなってしはったのであろう。英語でペンションといえば 

年金のことであり、日本のペンションに相当する時はパンションと発音がかわる。 

これはフランス語から後年英語に入った単語なのでフランス語の発音をそのまま 

使っている為である〈ちなみにドイツ語、スウェーデン語でもPENSIONと書く 

けれども発音はフランス語を使ってパンションである。ドイツ語ではペンジオー 

ンと発音される場合もあるらしいが。



日本の外来語のうち意味の変化の点で最も問題なのがポーイフレンドとガール 

フレンドの二語である。英語では男がMY GIRLFRIENDといったり女がMY BOY

FRIEND といえば恋人のことであり、この語を同性をさすのに使う場合のみ単な 

る友人のことになる。ところが日本ではこの二語は異性の友人という意味になっ 

ているので、女浸がインタウィウで「恋人はいますか？］と聞かれて、「ボーイ 

フレンドならたくさんいますが恋人はいません。」と答えることになる。このこ 

とを知らずに日本人が英語を話すととんでもない誤解を生じるおそれがある。

最後にフィンランド語でしっとするという時の形容詞に使われるMUSTASUKKAI

NEN の語の成立にふれてみたい。この語は黒いくつ下とは全く関係がなくてスウ 

エーデン語の同義語であるSVRTSJUKの前半のSVARTはこれをフィンランド語 

に直訳してMUSTAとし、一方後半のSJUKはそれをそのまま取り入れたものの 

発音がフィンランド語風になまってSUKKAとなったものである。

どの国でも外来語が入る時にその意昧が変ったり発音さかわるというのはさけ 

られない現象で、それをいちいち間違いだといってもはじまらない。第一外来語 

は外来語ではないとだからその意味はそれを母国語として使ろ人々の決定による 

のに文句をつけることはできない。ただし外国語をしゃペる時にその相違を知っ 

ておかないと困ることがある。正しい相違のは握ができるば外来語は外国語を習 

得する時の強い昧方になってくれるであろう。

入間野宣武

（友の会会員）
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