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HAIKU  PO  POLSKU
STEREOTYPY  �  WIZUALIZACJE  �  POLEMIKI *

Granice haiku

Dla rozwa¿añ o polskich wierszach inspirowanych haiku kwesti¹ kluczow¹
jest okre�lenie podstawowych wyznaczników tego gatunku. Pow¹tpiewaæ mo¿na,
czy wszystkie utwory z tomów b¹d� cykli poetyckich opatrzonych tytu³em Haiku
w istocie obj¹æ wolno tak¹ nazw¹. Jakie s¹ zatem warunki konieczne zaistnienia
haiku w literaturze japoñskiej i � w ka¿dej innej? Proponujê hierarchiczn¹ listê
wyznaczników tej formy 1:

1. Zwiêz³o�æ (z zastrze¿eniem, ¿e nie da siê tu wskazaæ jedynie s³usznego
wzorca sylabicznego, mo¿liwe s¹ tak¿e odstêpstwa od trójwersowo�ci 2).

* Autorka jest stypendystk¹ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Tekst stanowi wstêpny zarys mo¿liwo�ci wykorzystania problemów wizualno�ci (tu: obrazowa-

nia) do opisu zagadnieñ historycznej �poetyki transkulturowej� (zob. Estetyka transkulturowa. Red.
K. Wilkoszewska. Kraków 2004, zw³aszcza zawarty w tomie artyku³ W. We l s c h a To¿samo�æ w epoce
globalizacji � perspektywa transkulturowa. Zob. te¿ E. M i n e r, Comparative Poetics: an Intercultu-
ral Essay on Theories of Literature. Princeton 1990) na przyk³adzie polskich utworów nawi¹zuj¹cych
do haiku. Pierwsza wersja artyku³u by³a omawiana na zebraniu Pracowni Poetyki Historycznej Instytu-
tu Badañ Literackich PAN. Wszystkim dyskutantom bardzo dziêkujê za ich uwagi i sugestie.

1 Zestawienie inspirowane w pewnym zakresie klasyfikacjami P. M i c h a ³ o w s k i e g o  (Ba-
rokowe korzenie haiku 〈ostatnia przygoda Stanis³awa Grochowiaka〉. �Akcent� 1993, nr 4, s. 9;
Polskie imitacje haiku. �Teksty Drugie� 1995, nr 2, s. 44�45) i  L. E n g e l k i n g a  (�rodkowoeuro-
pejskie pustelnie pod bananowcem. W zb.: Droga na Wschód. Polskie inspiracje orientalne. Mate-
ria³y z forum dyskusyjnego. Wstêp, red. D. K a l i n o w s k i. S³upsk 2000, s. 115 n.).

2 Oko³o 5 % klasycznych haiku (tak¿e utwory mistrza gatunku � Bash®) nie respektowa³o
ustalonego wzorca rytmicznego � zob. E n g e l k i n g, op. cit., s. 111�112. Uk³ad trójwersowy jest
równie¿ w praktyce konwencjonalny, japoñskie haiku przez d³ugi czas �zapisywano jednoliniowo,
a czytaj¹cy � je�li czyta³ nienagannie � wiedzia³, ¿e ma do czynienia z rytmiczn¹ poezj¹� (W. K o-
t a ñ s k i, Japoñski siedemnastozg³oskowiec haiku. �Poezja� 1975, nr 1, s. 4). Dalej artyku³ Kotañ-
skiego, za którym cytujê haiku japoñskich twórców, oznaczam skrótem K. Ponadto stosujê nastêpu-
j¹ce skróty: B = M. B a s h ®, Haiku. Prze³. A. K r a j e w s k i - B o l a. �Poezja� 1975, nr 1. � BH =
D. �B r z ó s k a�  B r z o s k i e w i c z, Haiku. Warszawa�Kraków 1992. � BP = D. �B r z ó s k a�
B r z o s k i e w i c z, wiersze drukowane w �Przekroju� w latach 2003�2006. � H = Haiku. Prze³.
A. ¯ u ³ a w s k a - U m e d a. Pos³. M. M e l a n o w i c z. Wroc³aw 1983. � G = S. G r o c h o w i a k,
Haiku-images. Warszawa 1978. Liczby po skrótach wskazuj¹ stronice, w przypadku BP sygnalizujê
tak¿e rok i numer. Wszystkie podkre�lenia w cytatach � B. �.
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2. Specyficzna obrazowo�æ 3.
3. Dominacja elementów �wiata natury.
4. Odej�cie od lirycznego subiektywizmu � uczucia podmiotu lirycznego nie

przes³aniaj¹ obrazu; idea³em jest natomiast jedno�æ podmiotu i przedmiotu opisu.
5. Prostota, �przejrzysto�æ stylu�: niewielka ilo�æ �rodków stylistycznych, are-

toryczno�æ, bardzo rzadkie wystêpowanie konceptyzmu 4. Metaforyzacja � je�li
w ogóle siê pojawia � jest zwykle stosunkowo nieznaczna, a niewyszukana sym-
bolika wi¹¿e siê g³ównie z odczytywaniem znaków przyrody (np. rosa podkre�la
nietrwa³o�æ 5).

6. Dowcip (swoista lekko�æ poetyckiego szkicu, niekiedy delikatna autoironia).
Moj¹ tez¹ jest, i¿ zasadnicza konstytuanta haiku, istotna szczególnie w bada-

niach nad tekstami powsta³ymi na innym ni�li japoñski gruncie, to specyficzna
struktura obrazowa. Japoñskie i polskie wiersze bêd¹ mnie interesowaæ przede
wszystkim jako uk³ady obrazowe i w pewnym aspekcie � paradoksalnie, zwi¹za-
nym z wizualno�ci¹ � d�wiêkowe (w perspektywie semantyki, nie za� instrumentacji
brzmieniowej).

Liczne klasyczne haiku to swoi�cie zorganizowane struktury 6. Odnale�æ tu
mo¿na realizuj¹c¹ prosty wzorzec relacjê dwóch kszta³tów, w wielu wypadkach
daj¹c¹ siê opisywaæ jako zwi¹zek figura�t³o 7. Oto przyk³ady:

Ob³ok �re¿ogi Nurt Kiyotaki Rybki srebrzyste Pies ze wsi biegnie
bia³ym zab³ysn¹³ lotem na fale pad³y �wie¿e niestrudzenie siê rodz¹ po pustym zim¹ polu
nieznany owad ig³y sosnowe z nocy zamglonej i za czym� wêszy...
               (Buson, H 72)        (Bash®, H 128)                 (Issa, H 114) (Onitsura, K 19)

Te bia³e chmury Cisza g³êboka Fio³ki � Czy ten latawiec
p³yn¹ rozko³ysane na dnie jeziora Biwa Jak¿e cenne w tym samym punkcie nieba
zieleni¹ drzew zwaliste chmury Na górskiej �cie¿ce tkwi tak od wczoraj?
       (Saimaro, H 122)             (Issa, H 174)                       (Bash®) 8 (Buson, K 16)

Uwaga odbiorcy skupia siê na drobnych przedmiotach, zwierzêtach, oznakach
zwyk³ych codziennych zjawisk. Kszta³t jest doskonale wyeksponowany, choæ nie
zostaje dok³adnie opisany. To bardzo klarowny uk³ad �  widzimy tylko jeden ele-

3 M i c h a ³ o w s k i  (Polskie imitacje haiku, s. 44) okre�la obrazowo-refleksyjn¹ kompozycjê
haiku jako dysonansow¹, synekdochiczn¹. Haiku jednak (co ugruntowane jest w filozofii zen i tao-
izmu) nie opiera siê na dysonansach, lecz raczej � na harmonijnym widzeniu �wiata. Co wiêcej, reflek-
syjno�æ zwykle nie jest wyra¿ona expressis verbis; synekdochiczno�æ natomiast rozumieæ mo¿na chy-
ba tylko jako ukazywanie ¿ycia poprzez szczegó³ � przedstawianie makrokosmosu w mikrokosmosie.

4 Wiersz M o r i t a k e  (�Na ga³¹� spad³y kwiat / Powraca; patrzê, / A to motylek� � cyt. za:
E. M i n e r, Pound, haiku i obraz poetycki. Prze³. L. E n g e l k i n g. �Literatura na �wiecie� 1985,
nr 1, s. 100) czy tekst ucznia Bash® (cytujê go w przypisie 50) s¹ tu w istocie wyj¹tkami.

5 Zob. A. S o b o l e w s k a, Maski Pana Boga. Szkice o pisarzach i mistykach. Kraków 2003,
s. 115�117.

6 W pewnym zakresie zagadnienia te omawiam w artykule �Góra w zieleni� i �twierdza
w chmurze� � o poetyce polskich i japoñskich haiku (�Fraza� 2001, nr 4).

7 Zob. F. U n g e r e r, H. J. S c h m i d, Figure and Ground. W: An Introduction to Cognitive
Linguistics. London � New York 1996 (warto w tym kontek�cie zwróciæ szczególn¹ uwagê na wspo-
mniane przez badaczy ustalenia psychologii Gestalt). � A. K w i a t k o w s k a, A Cognitive Linguist
Reads Haiku Poetry. W zb.: Cognitive Perspectives on Language. Red. B. L e w a n d o w s k a -
- To m a s z c z y k. Frankfurt am Main 1999.

8 Cz. M i ³ o s z, Haiku. Kraków 1992, s. 32.
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ment, jednego �bohatera� wiersza i jednobarwne, co najwy¿ej walorowo zró¿ni-
cowane, t³o 9. Taka struktura obrazowa nie wywo³uje jednak wra¿enia dojmuj¹cej
pustki � panuje tu raczej �bezosobowa atmosfera Natury� 10. Niekiedy precyzyj-
niejsze wydaje siê mówienie nie o tle i przedmiocie, ale � o wzajemnym stosunku
dwóch elementów, z których jeden jest bardziej aktywny, wyrazistszy. Do opisu te-
go typu obrazowania wykorzystaæ mo¿na kognitywne kategorie landmarka (�drugo-
planowy, sekundarny uczestnik sytuacji lub profilowanej relacji, stanowi¹cy punkt
odniesienia dla prymarnego 〈trajektor〉 uczestnika sytuacji lub relacji� 11) i trajek-
tora (�najwa¿niejsza figura profilowanej relacji lub prymarny uczestnik sytuacji� 12),
ze �wiadomo�ci¹ jednak, i¿ pojêcia wystêpuj¹ce w analizie zjawisk jêzykowych
przeniesione zostaj¹ tu na p³aszczyznê tekstowej wizualizacji.

Interesuj¹c¹ cech¹ haikowej wizualno�ci jest równie¿ fakt, i¿ niekiedy sygna-
³em przerywaj¹cym monochromatyzm t³a (obrazowego landmarka) jest... d�wiêk:

Na skraju k³êbu kuku³ka S³yszê kukanie � Spokój.
dymu przeciw komarom g³os jej ci¹gn¹cy taflê jeziora lekko G³osy cykad
s³yszê bzykanie... ponad wodami Deszcz letni m¹ci dr¹¿¹ ska³ê.
                (Shirao, K 20)            (Bash®) 13                   (J®s® ) 14 (Bash®, B 35)

Wra¿enia zmys³owe okazuj¹ siê tu w swoisty sposób synestezyjne 15. Dozna-
nia s³uchowe nak³adaj¹ siê na wizualne, tworz¹c sensoryczny konglomerat bliski
codziennemu do�wiadczeniu, nie³atwy jednak do odtworzenia w sztuce s³owa.
Zdarza siê równie¿, ¿e obraz poetycki jest tylko jednobarwn¹ �tkanin¹� t³a:

Popatrz jak piêknie Wiosenne morze Jesienny mrok gêstnieje
rozja�ni³a siê w s³oñcu czy schy³ek dnia tak cicho i ani ¿ywej duszy
powierzchnia �niegu pulsuje w dali na drodze
              (Taigi, H 248)                     (Buson, H 76) (Bash®, B 36)

Niekiedy w japoñskich wierszach odnajdujemy tak¿e �protoimagistyczn¹� tech-
nikê nak³adania obrazów. To sytuacja wspó³istnienia dwóch, rzadziej � trzech,
powi¹zanych, choæ nie nieroz³¹cznych elementów. Nie trzeba tu jednak szukaæ
g³êbokich zwi¹zków metaforycznych, zestawienia s¹ realistyczne, stricte zdarze-
niowe. Obraz jest niejako kilkup³aszczyznowy, bardziej rozbudowany ni�li proste
realizacje schematu figura�t³o:

Lato �  �pi¹ dzieci Wiosenny deszczyk Tam deszcz wiosenny Zacny ten dom
a ja piorê ich ³aszki snuje siê dym po �cianie ogieñ jak ja ciekawy radosne skacz¹ wróble
�wiat³o ksiê¿yca tam ju¿ kto� mieszka garnkowego zadka zagon w³o�nicy
           (Issa, H 178)                 (Buson, H 62)                 (Issa, H 102) (Bash®, H 186)

  9 Zob. A. ¯ u ³ a w s k a - U m e d a, Od t³umacza. H 5�7. Cytowane teksty zdaj¹ siê obrazowo
ilustrowaæ japoñskie przys³owie: �Dla ksiê¿yca jest ob³ok. Dla kwiatu � wiatr�. Nic nie mo¿e byæ
zupe³nie wyabstrahowane, niezale¿ne. Przys³owie mówi o dwóch po³¹czonych ze sob¹ elementach.
W haiku mamy do czynienia z analogiczn¹ relacj¹.

10 Ibidem, s. 6.
11 R. W. L a n g a c k e r, Wyk³ady z gramatyki kognitywnej. Lublin 2001. Prze³. H. K a r d e l a,

P. £ o z o w s k i. Lublin 2005, s. 174.
12 Ibidem, s. 178. Zob. U n g e r e r, S c h m i d, op. cit., s. 160�162.
13 Z polskich t³umaczeñ haiku. �Poezja� 1975, nr 1, s. 26 (przedruk z: Godzina dzikiej kaczki.

Ma³a antologia poezji japoñskiej. Oprac., prze³. A. J a n t a. Wstêp J. M i �. Essex 1966).
14 Ibidem.
15 Zob. rozpoznania K w i a t k o w s k i e j (op. cit.).
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Jednym ze wspó³istniej¹cych obrazów bywa równie¿ �obraz� d�wiêkowy:

         Wieczór... Ulewa... Z ga³êzi O bladym �wicie
         W progu domu witaj¹ P³yn¹cej rzek¹ str¹caj¹ce kwiat wi�ni
         go³êbie g³osy... �piew owadów krzyki ba¿anta...
                   (Kikaku, K 18)                (Issa) 16                       (Ry®ta, K 19)

Wiele z przytoczonych przyk³adów pokazuje, i¿ w japoñskich haiku stosun-
kowo czêsto obserwowaæ mo¿na pewn¹ odrêbno�æ pierwszego (przygotowanie
�akcji�) b¹d� ostatniego (dope³nienie przedstawienia) wersu, co powoduje � szcze-
gólnie w wierszach delikatnie �imagizuj¹cych� � swoist¹ dwufazowo�æ i dwuogni-
skowo�æ obrazowania. Mimo to daleko st¹d do monta¿owego rozwarstwienia te-
kstu czy �puenciarstwa�.

Omówione techniki obrazowania � specyficzna relacja figura�t³o oraz zesta-
wianie obrazów � nie wyczerpuj¹ wachlarza haikowych mo¿liwo�ci ju¿ w przy-
padku klasycznych realizacji gatunku. S¹ to jednak dwa podstawowe sposoby kon-
struowania utworów 17.

Z zagadnieniem obrazowania ³¹czy siê w sposób oczywisty problem przestrzeni.
Opisywan¹ w wierszach przestrzeñ zwykle bez wiêkszego trudu mo¿na naryso-
waæ. Ilustracje do klasycznych haiku bêd¹ schematycznie, szkicowo, ale do�æ pre-
cyzyjnie przedstawiaæ konkretny wycinek �wiata 18. Plastyczne przedstawianie haiku
nie jest zreszt¹ jedynie literaturoznawczym konceptem analitycznym: japoñska
sztuka zna haiga (ich pierwszym twórc¹ by³ najprawdopodobniej wybitny poeta
haiku, Yosa Buson) 19 � obrazy ilustruj¹ce poszczególne wiersze haiku b¹d� malo-
wane w duchu tej poezji. Z haiku ³¹czyæ mo¿na równie¿ inne style malarstwa sumi-
-e: sung czy zenga, oraz twórczo�æ wielu autorów nanga i szko³y Kan® 20.

Na omawiane liryki spojrzeæ warto tak¿e przez pryzmat koloru. Zwykle poeci
siêgaj¹ po barwy natury. �wiat³o wi¹¿e siê z ksiê¿ycem, s³oñcem, �niegiem. Fiolet
czy zieleñ przywo³ywane s¹ poprzez wspomnienie o �liwce b¹d� li�ciu. Kolory
t³umi¹ czêsto mg³a, zmierzch, noc. Barwy i kontury rozmywaj¹ siê w malarskim
sfumato. Zdarza siê równie¿, ¿e ca³y wiersz to monochromatyczny obraz o stono-
wanej ch³odnej barwie.

16 M i ³ o s z, op. cit., s. 98.
17 Wyró¿niæ mo¿na tak¿e trzeci¹, do�æ szerok¹ i �pojemn¹� grupê tekstów, opowiadaj¹cych,

niekoniecznie stricte obrazowo, o drobnych, codziennych zdarzeniach i � niekiedy � ³¹cz¹cych je
z delikatnie sugerowan¹ refleksj¹. Tego rodzaju struktury nie bêd¹ mnie tu jednak interesowaæ.

18 W klasycznych haiku przestrzeñ nie jest warto�ciowana � równie godne uwagi s¹ góry, nie-
bo, garnek, suchy li�æ. Takie widzenie �wiata wi¹zaæ mo¿na z rdzennie wyspiarsk¹ religi¹ szinto.
Z bóstwami kami ³¹czono wszystkie praktycznie zjawiska przyrody, które, mimo istnienia pewnych
hierarchii, nie zosta³y wt³oczone w ramy aksjologii. Zen i taoizm rozwijaj¹ce siê na przygotowanym
przez szintoizm gruncie g³osi³y potrzebê bacznego przygl¹dania siê wszystkim bytom �wiata � bez
dzielenia ich na dobre i z³e, wznios³e i przyziemne.

19 Zob. np. A. W. Wa t t s, Zen w sztuce. W zb.: Buddyzm. Wybór, oprac. J. S i e r a d z a n,
W. J a w o r s k i, M. D z i w i s z. Kraków 1988, s. 180. Zob. te¿ E. M i n e r, H. O d a g i r i,
R. E. M o r e l l, The Princeton Companion to Classical Japanese Literature. Princeton 1985, s. 276.
� S. A d d i s s, Haiku i haiga. W zb.: Estetyka japoñska. T. 2: S³owa i obrazy. Antologia. Red.
K. Wilkoszewska. Kraków 2005, s. 201. � M. Ta k e u c h i, Wiersze i obrazy. W: jw., s. 198.

20 Zob. np. M. M u r a s e, Sze�æ wieków malarstwa japoñskiego. Od Sesshu� do artystów wspó³-
czesnych. Prze³., red. K. M a l e s z k o. Warszawa 1996. � P. T r z e c i a k, Idea i tusz. Malarstwo
w krêgu buddyzmu chan/zen. Warszawa 2002, s. 91�157. � Wa t t s, op. cit., s. 178�180.
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Do�wiadczenie przestrzeni w klasycznych haiku silnie ³¹czy siê z kategori¹
czasu. O�rodkiem wiersza prawie zawsze jest tu jakie� mikrozdarzenie, ruch, drobna
zmiana nastêpuj¹ca w krótkiej chwili. Czas jest w swym g³êbokim znaczeniu te-
ra�niejszy � zmiana odbywa siê na oczach obserwatora �in the middle of now� 21

(nawet je�li u¿yto gramatycznej formy czasu przesz³ego). W czasoprzestrzeni trwa
pe³ne znaczenia �teraz�. Czas przysz³y praktycznie siê nie pojawia � chyba ¿e,
paradoksalnie, dla podkre�lenia wagi trwaj¹cej chwili:

L�ni w wodorostach
srebro ryb lecz dotkniête
zniknie na pewno [Bash®, H 24]

Na przedstawienie zdarzeñ dziej¹cych siê w okamgnieniu nak³ada siê inny
aspekt czasu � zmiany zwi¹zane z cykliczno�ci¹ nastêpowania pór roku. �Mo-
mentalno�æ� jest tu jednak równie dobrze widoczna. O porze roku informuj¹ kigo
� s³owa kojarzone z konkretnym czasem w roku (np. �jesienna szaruga�), a ma³e,
�momentalne� zdarzenia i tak maj¹ miejsce 22. Istotna jest ci¹g³a �uwa¿no�æ chwi-
li�, najprostsze rzeczy nios¹ �ma³e epifanie� 23.

Specyfika przedstawiania przestrzeni i czasu w haiku dowodzi, i¿ autorom uda³o
siê tu odej�æ od laokoñskich ograniczeñ poezji 24. Jedn¹ z zasadniczych barier utrud-
niaj¹cych zwi¹zki literatury i plastyki jest czasowo�æ rozwijaj¹cej siê linearnie
sztuki s³owa i przestrzenno�æ sztuk wizualnych. Autorzy haiku na kilka sposobów
zbli¿aj¹ jednak sw¹ twórczo�æ do malarstwa. Dzieje siê tak dziêki:

� klarowno�ci schematów obrazowych 25;
� �momentalno�ci� haiku: przedstawienie trwa chwilê, na jego wizualizacjê

tak¿e potrzeba bardzo niewiele czasu;
� zwiêz³o�ci: linearno�æ, rozwijanie siê dzie³a w czasie (oraz czas percepcji

utworu) ograniczone zostaj¹ do minimum;
� �cis³ym zwi¹zkom z konkretnymi nurtami w plastyce (haiga, nanga, zenga).
W tym miejscu chcia³abym tak¿e zrewidowaæ kilka obiegowych s¹dów o ja-

poñskich haiku. S t e r e o t y p y  p o z n a w c z e  zdecydowanie nie s³u¿¹ opisom
(i odbiorowi) tej formy poetyckiej.

1. Haiku nie musi wcale godziæ sprzeczno�ci, zawieraæ elementów skontrasto-
wanych, operowaæ antytez¹ (co postuluje np. Piotr Micha³owski 26), choæ oczywi-
�cie tego rodzaju sytuacje niekiedy siê zdarzaj¹.

21 M. M e l a n o w i c z, Time in Japanese Culture. W zb.: Categories of Time and Space in
Eastern and Western Poetics. Ed. E. C z a p l e j e w i c z, M. M e l a n o w i c z. Transl. A. K o r z e-
n i o w s k a. Warszawa 1992, s. 23, tak¿e s. 9 n. Zob. te¿ K w i a t k o w s k a, op. cit. � R. B a r t h e s,
Imperium znaków. Prze³. A. D z i a d e k. Przek³ad przejrza³ i poprawi³, wstêpem opatrzy³
M. P. M a r k o w s k i. Warszawa 1999, s. 137.

22 Przyk³adem nastêpuj¹ce wiersze I s s y  i  B u s o n a:
Czy¿by ten �wietlik Wbi³em siekierê
po ziemi bieg³ w ucieczce zdziwi³em siê, ¿e pachn¹
przed jesienn¹ szarug¹ [H 236] zimowe drzewa [H 256]
23 A. O l ê d z k a - F r y b e s o w a, Przeciw czemu protestuj¹ haiku. �Teksty Drugie� 1994,

nr 2, s. 114. Zob. te¿ Wypisy z ksi¹g u¿ytecznych. Prze³., wybór Cz. M i ³ o s z, Kraków 1994, s. 17.
24 Zob. G. E. L e s s i n g, Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji. Cz. 1. Wstêp, oprac.

J. M a u r i n - B i a ³ o s t o c k a. Prze³. H. Z y m o n - D ê b i c k i. Wroc³aw 1962.
25 Zob. U n g e r e r, S c h m i d, op. cit.
26 M i c h a ³ o w s k i, Barokowe korzenie haiku, s. 11, 17.
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2. Nieuzasadnione wydaje siê równie¿ przekonanie o odwzorowywaniu w ko-
lejnych wersach haiku Heglowskiego uk³adu: teza � antyteza � synteza. W niektó-
rych tekstach �protoimagistycznych� ewentualnie mo¿na by próbowaæ poszuki-
waæ tego rodzaju odniesieñ, zasadniczo jednak taka paralela wydaje siê mocno
naci¹gana 27. Nie ma tak¿e zwi¹zku z klarown¹ wizualno�ci¹ utworów.

3. Wbrew niektórym konstatacjom badawczym trudno uznaæ za konstytuantê
haiku dobitn¹ puentê 28. W istocie nieczêsta jest tu puenta rozumiana jako �celny
koncept, dowcipne odwrócenie spodziewanego rozwi¹zania, paradoksalne sfor-
mu³owanie, nieoczekiwany zwrot my�li lub przedstawionej sytuacji� 29. Niekiedy
w zamkniêciu utworu pojawia siê wyrazisty �akord� obrazowy lub/i humorystyczny
� to jednak sytuacja stosunkowo rzadka, a powstaj¹cy w ten sposób uk³ad daleki
jest od rozumianego po europejsku �puenciarstwa�.

4. Pisze siê równie¿ czasami, i¿ �odczytanie haiku wymaga wysi³ku wyobra�-
ni, wielokrotnej lektury utworu� 30, ¿e:

kilka s³ów, które tworz¹ haiku, z a m i e n i a  s i ê  w   n i e k o ñ c z ¹ c y  s i ê  p o e m a t
d y g r e s y j n y  o   p a l i m p s e s t y c z n e j  s t r u k t u r z e. S³owa te w nieustêpliwej i nawar-
stwiaj¹cej siê a u t o k r e a c j i  i   s a m o p r e z e n t a c j i, n i c z e g o  n i e  o p i s u j ¹ c, lecz
jedynie wywodz¹c siê ze struktury jêzyka, k o n t e m p l u j ¹  w ³ a s n e  p i ê k n o. [...] T a
p o e z j a  t o  c z y s t y  j ê z y k 31.

 Tego rodzaju stwierdzenia zdradzaj¹ ca³kowite niezrozumienie istoty japoñ-
skich 17-zg³oskowców. Haiku wymagaj¹ nie tyle wysi³ku percepcji, ile wspó³-
odczucia. Tak jak buddyjski koan nie daj¹ siê rozwik³aæ intelektualnie, lecz jedy-
nie � odczuæ (w najlepszym wypadku pomagaj¹c dotrzeæ do satori). Nie s¹ to
bynajmniej teksty przeznaczone do intelektualnego dr¹¿enia, wiersze skupione na
jêzyku. Tutaj �s³owa s¹ tylko �rodkiem, a nie celem� 32, pomiêdzy nimi zamiast
palimpsestowej intertekstualno�ci �le¿¹ obszary ciszy� 33.

5. O haiku pisze siê zwykle, ¿e to utwory ca³kowicie �zanurzone w naturze�,
rozumiej¹ce przyrodê 34. Nie dostrzega siê jednak, i¿ haikowe wspó³-odczuwanie
jest poniek¹d jednostronne. Klasyczne haiku nigdy praktycznie nie pokazuj¹ za-
dawania bólu i zabijania (co najwy¿ej �przeczuwaj¹ �mieræ� 35), a to przecie¿ nie-
od³¹czny element ¿ycia.

27 To jeden ze stereotypów dydaktycznych. Tak¹ konstrukcjê wskazuje tak¿e M i c h a ³ o w-
s k i  (ibidem, s. 17, 21) w niektórych utworach z tomu Haiku-images S. G r o c h o w i a k a, te nie s¹
jednak klasycznymi realizacjami gatunku.

28 O zamkniêciu tego typu tekstów puent¹ mówi np. definicja w ha�le Haiku autorstwa T. K o s t-
k i e w i c z o w e j  (w: M. G ³ o w i ñ s k i, A. O k o p i e ñ - S ³ a w i ñ s k a, J. S ³ a w i ñ s k i,
T. K o s t k i e w i c z o w a, S³ownik terminów literackich. Wroc³aw 2000, s. 190).

29 J. S ³ a w i ñ s k i, Pointa. Has³o w: jw., s. 406.
30 J. G i e l o, Haiku-images Stanis³awa Grochowiaka. �Poezja� 1979, nr 7, s. 83.
31 R. R y z i ñ s k i, Rolanda Barthes�a odkrycie Japonii. Tekst haiku. W zb.: Estetyka transkul-

turowa, s. 323. Podkre�l. B. �.
32 M i ³ o s z, Haiku, s. 14.
33 G i e l o, op. cit.
34 Zob. np. ¯ u ³ a w s k a - U m e d a, op. cit., s. 5.
35 Zob. B a s h ®, B 37:

Wkrótce zginiecie
lecz nie zauwa¿am tego
w waszej pie�ni � o koniki polne.



161HAIKU  PO  POLSKU

Po�ród bardzo licznych w ostatnich latach (interesuje mnie okres po 1978 roku,
gdy wydany zosta³ tom Haiku-images Stanis³awa Grochowiaka 36) polskich tek-
stów opatrywanych nazw¹ gatunkow¹ �haiku� wyró¿niæ mo¿na trzy du¿e grupy 37:

1. �Haiku polemiczne� � utwory podejmuj¹ce dostrzegalny w poetyce imma-
nentnej dyskurs z filozoficznymi i formalnymi za³o¿eniami gatunku.

2. Haiku �wyznawcze� � wiersze akceptuj¹ce japoñski pierwowzór i odwo³u-
j¹ce siê do niego w sposób mo¿liwie najpe³niejszy.

3. �Niby-haiku� � utwory w tytule odwo³uj¹ce siê do haiku b¹d� zamieszcza-
ne w publikacjach gatunkowi temu po�wiêconych, nie realizuj¹ce jednak zasad
haiku klasycznego, nie nosz¹ce tak¿e znamion polemiczno�ci.

W prezentowanym tu szkicu zajmuje mnie literacki dialog kultur, nawi¹zuj¹cy
siê w wyniku zderzenia europejskiej to¿samo�ci kulturowej z surowymi literacko-
-filozoficznymi wymogami dalekowschodniego gatunku. Do analizy wybra³am te-
ksty dialoguj¹ce nie tylko z wierszami japoñskimi, ale te¿ polemiczne wzglêdem
siebie. Interesuj¹ce mnie utwory znajduj¹ siê na przeciwleg³ych krañcach skali
dotychczasowych polskich odwo³añ do orientalnego gatunku. To �haikowe eks-
trema� autorstwa Stanis³awa Grochowiaka i Dariusza �Brzóski� Brzoskiewicza.

�£¹ka mojej duszy� � haiku-images Stanis³awa Grochowiaka

Tom Haiku-images Grochowiaka wydany po�miertnie w 1978 roku to, jak
stwierdza Micha³owski (w roku 1993!), �epizod w dziejach adaptacji haiku
[w Polsce] najistotniejszy [...], pierwsza ksi¹¿ka zawieraj¹ca wy³¹cznie polskie
haiku � og³oszona pod nazw¹ gatunkow¹ i zarazem proponuj¹ca w³asn¹ modyfi-
kacjê gatunku; wreszcie � to jedyna jak dot¹d próba otwartego dialogu z trady-
cj¹� 38. Dzi� prób dyskutowania z japoñsk¹ tradycj¹ jest ju¿ wiêcej, jedn¹ z nich �
w swoisty sposób spektakularn¹ � stanowi twórczo�æ �Brzóski� Brzoskiewicza.
Zbiór Grochowiaka natomiast to rodzaj poetyckiego badania, na ile japoñski gatu-
nek jest przystawalny do tego, co mo¿e w poezji zawrzeæ �europejski podmiot
liryczny�.

Istotne jest tu naturalnie wskazane w tytule tomu ogniwo po�rednicz¹ce � ima-
gizm. Haiku-images tworzone przez zafascynowanego znan¹ z drugiej rêki litera-
tur¹ japoñsk¹ i chiñsk¹ Ezrê Pounda niekiedy zachowywa³y trójwersowo�æ, od-
chodzi³y jednak od klasycznego w japoñskich wierszach uk³adu sylab i � co naj-
wa¿niejsze � zbudowane by³y z kilku nak³adaj¹cych siê obrazów o wspólnym
metaforycznym mianowniku, zestawianych na zasadzie lu�nych skojarzeñ. W ja-

36 Najwcze�niejszych polskich wierszy inspirowanych haiku poszukiwaæ mo¿na w twórczo�ci
poetów Dwudziestolecia miêdzywojennego (A. Stern, M. Pawlikowska-Jasnorzewska), pierwsze
przek³ady pojawi³y siê w M³odej Polsce (zob. M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, Inspiracje japoñ-
skie w literaturze M³odej Polski. Rekonesans. �Pamiêtnik Literacki� 1983, z. 2, s. 70, 78�80).

37 O drugiej i trzeciej ze wskazanych klas tekstów piszê w artykule Obrazowo�æ jako wyznacz-
nik haiku � na przyk³adzie polskich kontynuacji i imitacji gatunku (w zb.: Miêdzy obrazem a tekstem.
Red. A. Kwiatkowska 〈w druku〉).

38 M i c h a ³ o w s k i, Barokowe korzenie haiku, s. 10. Autor ten (omawiaj¹c tom Grochowiaka)
pisze o maj¹cym korzenie w europejskim baroku �dyskursie antytez�, w których �zostaje sformu³owa-
ny paradoks na miarê Sêpa-Szarzyñskiego�, o ³¹czeniu sprzeczno�ci (concors discordia) i synkrety-
zmie gatunkowym. Proponujê nieco inne spojrzenie na ostatni tom autora Menueta z pogrzebaczem.
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ponizuj¹cych tekstach Pounda obrazy poetyckie przeplata³y siê z fragmentami re-
fleksyjnymi i obja�niaj¹cymi.

Zacznê jednak od kwestii podstawowych dla tomu Grochowiaka. Zwiêz³o�æ
jest warunkiem koniecznym haiku. Nawet je�li nie idzie tu o niewolnicze na�lado-
wanie schematu sylabicznego 5+7+5, nawet je¿eli �zdroworozs¹dkowo� przyj¹æ,
¿e dopuszczalna jest pewna dowolno�æ, istniej¹ granice, poza którymi trudno mó-
wiæ o haikowej dyscyplinie rozmiaru. Grochowiakowe Haiku-images charaktery-
zuje zwiêz³o�æ jedynie pozorna. Dialogiczno�æ tych utworów jest bardzo dobrze
widoczna ju¿ w tym punkcie. Zachowanie silnie kojarz¹cego siê z japoñsk¹ form¹
uk³adu 3-wersowego okazuje siê tutaj wyznacznikiem do�æ zwodniczym. Grocho-
wiak mocno rozbudowuje poszczególne linie tekstu � licz¹ one nierzadko po kil-
kana�cie sylab. Wiersze s¹ zatem dwu-, a nawet trzykrotnie d³u¿sze od swych da-
lekowschodnich �protoplastów�. Wersy zawieraj¹ tak wiele s³ów wchodz¹cych
w z³o¿one relacje sk³adniowe, ¿e ³¹czno�ci z pe³nymi prostoty haiku dopatrywaæ
siê mo¿na bardziej w relacji zaprzeczonej. Porównuj¹c haiku japoñskie i wiersze
Grochowiaka ³atwo godzimy siê na wielokrotnie diagnozowan¹ �barokowo�æ� twór-
czo�ci poety 39. Sprawia to ju¿ sama d³ugo�æ frazy. Syntaksa w Haiku-images nie
jest wprawdzie typow¹ zawik³an¹ sk³adni¹ tekstów baroku czy nawet bli¿szych
XVII-wiecznej poetyce utworów samego autora tomu 40, lecz daleko jej do prosto-
ty wys³owienia haiku.

Najistotniejsza jest tu dla mnie jednak kwestia jako�ci wizualnych haiku ja-
poñskich i wierszy Grochowiaka. Obrazowo�æ klasycznych haiku traktowaæ wol-
no bardzo dos³ownie, obrazom poetyckim przygl¹daæ siê mo¿na okiem malarza
czy rysownika (taka by³a zreszt¹ praktyka artystyczna). Tak¿e twórczo�æ Grocho-
wiaka ogl¹da siê czêsto przez pryzmat plastyki 41. Sam poeta pisa³:

Malarz tworzy jak chemik. [...] Bo¿e mój, on mo¿e wymy�laæ nowe farby, mieszaæ zie-
miê, rozwadniaæ popio³y, utwierdzaæ ple�nie! Poeta co prawda wyszukuje najosobliwsze s³o-
wa, ale i one by³y kiedy� ju¿ obiegowe, banalne, cudze. Wydziera je historii, a nie naturze. [...]
k³ad¹c rêkê na sercu wyznajê z ca³ym autookrucieñstwem: tak naprawdê to chcia³bym byæ
tylko malarzem. [...] Namalowaæ ca³y ch³ód i chropowato�æ ¿elaznego garnka, poszamotaæ siê
z jak¹� brudn¹ szmat¹ � namiêtnie, gorliwie jak pies 42.

Nie bêd¹c plastykiem, Grochowiak �szamota³ siê� z obrazem na polu literatury,

39 Zob. np. M i c h a ³ o w s k i, Barokowe korzenie haiku.
40 Oto fragment wiersza Don Kiszot z tomu S. G r o c h o w i a k a  Ballada rycerska (Warsza-

wa 1956, s. 7):
I wtedy rycerz napotka³ J¹ �
Biodra-ksiê¿yce. Oczy � ostre piki...
Sanczo ¿ar³ kiszkê z bydlêc¹ krwi¹,
Oczyszcza³ gnaty zagiêtym no¿ykiem.

Tutaj �barokizacja� posuniêta jest znacznie dalej ni¿ w jakimkolwiek utworze ze zbioru Haiku-
-images. Grochowiak pos³uguje siê bardzo wyrazistymi kontrastami, typowo barokowymi porówna-
niami erotycznymi (�oczy � ostre piki�), gradacj¹. W zestawieniu z tego rodzaju wierszami Haiku-
-images wydaje siê tomem bardzo wywa¿onym stylistycznie (choæby w operowaniu typow¹ dla in-
nych zbiorów Grochowiaka inwersj¹ � zob. J. D u k, Synkretyzm stylistyczny poezji Stanis³awa Gro-
chowiaka. £ód� 1997, s. 164�166).

41 Dowodem choæby wydane ostatnio prace: J. £ u k a s i e w i c z a  Grochowiak i obrazy (Wro-
c³aw 2002) oraz A. D z i a d k a  Obrazy i wiersze. Z zagadnieñ interferencji sztuk w polskiej poezji
wspó³czesnej (Katowice 2004, s. 118�120, 131�140).

42 S. G r o c h o w i a k, Szmaty. �Wspó³czesno�æ� 1960, nr 12, s. 5. Cyt. za: £ u k a s i e w i c z,
op. cit., s. 7�8.
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w y k o r z y s t y w a ³  z a w s z e  m a k s y m a l n i e  e k s p r e s y w n e  w a l o r y  s ³ o w a
i   o b r a z u  p r z y  p e w n e j  n i e k i e d y  n o n s z a l a n c j i  d l a  i c h  p r e c y z j i
s e m a n t y c z n e j. Zawsze atakowa³ obrazem, jego ostr¹ ekspresj¹, natomiast sens my�lowy
utworu nie by³ u niego czasem ³atwy do wy³uskania. Grochowiak skwapliwie korzysta³ z po-
etyckiego prawa do niedopowiedzeñ i nikt mu na ogó³ nie czyni³ z tego zarzutu. B y ³  w i ê c
w ³ a � c i w i e  z a w s z e  i m a g i s t ¹  z   d u c h a  i w jego haiku nic siê pod tym wzglêdem
nie zmieni³o. W i ê k s z o � æ  s p o � r ó d  n i c h  s t a n o w i ¹  s u g e s t y w n e, o b r a z o w e
f a n t a z j e  z   l e k k o  n i e k i e d y  s y m b o l i c z n y m  p o d t e k s t e m 43.

Co wiêcej, twórca �w c h o d z i ³  w   r o l e  n i e ¿ y j ¹ c y c h  m i s t r z ó w.
Patrzy³ jakby po�miertnymi oczami Pietera Bruegla (Bruegel II), Aleksandra Gie-
rymskiego, wzrokiem Dürera. Ich wybiera³� 44. Dawni mistrzowie haiku byli ni-
czym malarze. Jak dialogowa³ z nimi Grochowiak?

�M a n i e r a  j a p o n i c a�

Najbli¿ej obrazowania japoñskich haiku znajduj¹ siê teksty tworz¹ce jeden
spójny, budowany przez kolejne wersy obraz. Nie jest ich w tomie Haiku-images
wiele 45, warto zatem szczegó³owo przeanalizowaæ tego rodzaju uk³ady. Jako inte-
resuj¹c¹ próbê �barowania siê� z baga¿em to¿samo�ci kulturowej � w p³aszczy�-
nie semantycznej i wizualnej � potraktowaæ mo¿na wiersz Czapla:

Wywiod³e� mnie w las b³êkitny i zarazem zbutwia³y
Tu i ówdzie opary d�wiga³y ¿ó³ty smród siarki
Tylko w g³êbi czerwona czapla trzyma³a w dziobie list na siedem pieczêci [G 9]

Gdyby tekst koñczy³ siê po s³owach �czerwona czapla�, mo¿na by go uznaæ za
zeuropeizowany � bo bardziej �wielos³owny� � odpowiednik malarskiego haiku.
To jeden, spójny, �dopowiadany� przez kolejne wersy obraz. Las jest b³êkitno-
-¿ó³ty, dodatkowo opisany dzia³aj¹cym na zmys³ powonienia s³owem �zbutwia-
³y�. �Opary d�wigaj¹ce ¿ó³ty smród siarki� zacieraj¹ pejza¿: widzimy przydymio-
n¹ b³êkitno-¿ó³taw¹ p³aszczyznê, od której bardzo wyra�nie odcina siê czerwony
punkt � czapla. To jak w haiku japoñskim monochromatyczne (swoiste sfumato)
t³o i wyodrêbniony, tak¿e barw¹, szczegó³. Europejskiemu poecie ten obraz jed-
nak nie wystarcza. Grochowiak nie poprzestaje na �fantazji barw� (b³êkit i ¿ó³te
opary siarki nie s¹ przecie¿ rzeczywistymi kolorami lasu 46) obcej japoñskim twór-
com haiku i haiga. Czapla trzyma �list na siedem pieczêci�. Apokaliptyczne ko-
notacje przes³aniaj¹ dotychczasow¹ zmys³ow¹ obrazowo�æ, liryczne �ty� zasy-
gnalizowane ju¿ w pierwszym s³owie utworu zyskuje wymiar bosko�ci 47. �Klu-
czem� do wiersza nie jest bynajmniej widzialna rzeczywisto�æ. W ostatniej chwili
dopowiedziano s³owa przenosz¹ce odczytanie ca³o�ci na zupe³nie inn¹ p³aszczy-

43 R. M a t u s z e w s k i, rec.: S. G r o c h o w i a k, Haiku-images. �Polonistyka� 1979, nr 2,
s. 144. Podkre�l. B. �. Zob. S. G r o c h o w i a k, Jedno spojrzenie. �Poezja� 1986, nr 10/11, s. 61. �
B. K o w s z e w i c z, �Idê gor¹cy po t³ach pokostnia³ych� �  czyli malarstwo w poezji Stanis³awa
Grochowiaka. Jw., s. 39.

44 £ u k a s i e w i c z, op. cit., s. 7. Podkre�l. B. �.
45 Na tom sk³adaj¹ siê trzy cykle � Haiku-images (5 czê�ci, ³¹cznie 80 utworów), Haiku-ani-

maux (18 wierszy) i Haiku dla Kingi (5 tekstów). Ca³o�æ poprzedzona jest jedynym utworem nie
zachowuj¹cym 3-wersowego schematu: [Bóg b³ogos³awi ma³omównym...].

46 Zob. G i e l o, op. cit., s. 85.
47 Zob. M i c h a ³ o w s k i, Barokowe korzenie haiku, s. 16.
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znê. Pisze siê, i¿ �Grochowiak potrafi³ splataæ rzeczy ma³o wa¿ne z powa¿ny-
mi� 48. Z europejskiej perspektywy mo¿na by uznaæ las i czaplê za ma³o istotny
sztafa¿, jako �rzecz powa¿n¹� traktowaæ natomiast wyra¿enie przenosz¹ce ca³y
ten zewnêtrzny pejza¿ na p³aszczyznê symbolu � �list na siedem pieczêci�. Lecz
by³oby to dok³adne odwrócenie porz¹dku japoñskiego. Grochowiak nic defini-
tywnie nie rozstrzyga, wiersz pokazuje jednak, i¿ �wiadomy europejski pisarz nie
pozostawia odbiorcy w japonizuj¹cej zewnêtrzno�ci (podmiot bynajmniej nie chowa
siê za przedmiotem). Do interesuj¹co odtworzonej dalekowschodniej obrazowo-
�ci dodano silny akcent kulturowy, ca³kowicie zmieniaj¹c wymiar na pozór pro-
stego afirmatywnego tekstu. Polemiczno�æ z japoñskim wzorcem jest tu bardzo
wyra�na, choæ ca³kowicie wtopiona w doskona³y wiersz.

Stosunkowo blisko poetyki haiku sytuuje siê tak¿e Szal:

Bia³y szal na cierniach g³ogu
Zdj¹æ go � a wiêc rozszarpaæ
Zostawiæ na chwilê ³akomstwa równie bezradnym z³odziejom? [G 30]

Pierwszy wers uznaæ mo¿na za klasyczny przyk³ad japonizuj¹cego obrazowa-
nia: bia³a plama delikatnego, podatnego na zniszczenie materia³u na krzaku g³ogu.
Kolejne linie poszerzaj¹ utwór o rozwa¿ania podmiotu lirycznego, nie rozbudowu-
j¹c jednak samego obrazu. Tego rodzaju uk³ad nie by³ obcy równie¿ japoñskiej este-
tyce haiku. Oto wiersz Bash® (gdzie trajektorem jest d�wiêk), w którym autor tak¿e
pozwala sobie na zamkniêcie zmys³owego szkicu nieobrazow¹ w¹tpliwo�ci¹:

Ob³ok kwitn¹cych wi�ni
Dzwon. Ten z Ueno?
Ten z Asakusa?  49

W tek�cie polskiego poety uderza wiêksze �rozgadanie�, sk³onno�æ do dywa-
gacji (co bêdzie, je�li...), próba mo¿liwie pe³nego opisu i pe³nej �diagnozy� (�bez-
radni�, ³akomstwo�). D¹¿no�æ do inspirowanego japoñsk¹ form¹ ograniczania
monologu podmiotu lirycznego jest bardzo wyra�na, jednak sam podmiot pozo-
staje, mimo wszystko, dobrze widoczny.

Interesuj¹co dialogiczny okazuje siê tekst Wa¿ka:

Wa¿ka w opisaniu ucznia Bash®
Jest skrzydlatym str¹kiem papryki
U nas oczyma ogromnymi jak ¿arna rzucone w trzciny 50 [G 35]

48 K o w s z e w i c z, op. cit., s. 39.
49 Cyt. za: B a r t h e s, op. cit., s. 93.
50 Zob. anegdotê, któr¹ podajê za K 7:
Uczeñ Bash® napisa³ haiku:

Czerwona ³¹tka �
odj¹æ jej tylko skrzyd³a:
str¹czek papryki!

Bash® nie zgodzi³ siê na u�miercenie ³¹tki (zob. pi¹ty spo�ród wskazanych przeze mnie na
wstêpie stereotypów w postrzeganiu haiku!) i przestawi³ wersy tekstu:

Str¹czek papryki �
przydasz mu tylko skrzyd³a:
czerwona ³¹tka!
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Grochowiak nie godzi siê na obcy kulturowo obraz, proponuje natomiast utrzy-
many w haikowej manierze (znakomicie odwzorowana relacja figura�t³o: ¿arna
po�ród trzcin) obraz �swojski�, �(pra)s³owiañski�, obarczony kulturowym baga-
¿em symboliki. Ogromne oczy przyrównane do ¿aren konotuj¹ znaczenia takie,
jak przestrach (na ten trop naprowadza np. przys³owie: �strach ma wielkie oczy�),
duchowo�æ (�oczy zwierciad³em duszy�) i wreszcie � skojarzenia z tym, co rodzi-
me i pierwotne (�¿arna�).

W tym kontek�cie wybrzmieæ musi tak¿e Szekspir:

Zaskroniec ¿ywojad po¿era starannie ¿abkê
Wychylona z paszczy wymachuje nostalgicznie ³apkami
Kogo tak ¿egna ze swego balkonu ju¿ pó³trupia Julia? [G 36]

Przedmiotem zainteresowania chowaj¹cego siê za opisem podmiotu liryczne-
go wydaje siê, na pierwszy rzut oka, �wiat przyrody. Zdarzenie jest, z jednej stro-
ny, drobne, b³ahe � tego rodzaju mord jest wszak w naturze na porz¹dku dzien-
nym. Z drugiej jednak strony � to, mimo wszystko, scena drastyczna, przera¿aj¹-
ca, graniczna (opisana z zaskakuj¹c¹ pedanteri¹ � �s t a r a n n i e  po¿era�, �n o-
s t a l g i c z n i e  wymachuje�). Klasyczne japoñskie haiku nigdy praktycznie nie
prezentowa³y tego rodzaju zjawisk, jakby wstydliwie odwracaj¹c siê od najciem-
niejszej strony ¿ycia 51. Grochowiak wype³nia swym tekstem tê haikow¹ lukê,
w p³aszczy�nie obrazowania pozostaj¹c zasadniczo wiernym wschodnim wytycz-
nym. Widzimy tylko zaskroñca i jego ofiarê, nadmiar szczegó³ów nie zak³óca siel-
sko-makabrycznej wizji. G³ówn¹ bohaterk¹ tekstu jest umieraj¹ca ¿aba (j¹ nale¿a-
³oby uznaæ za obrazowy trajektor 52), organicznym t³em zdarzeñ � cia³o (a w³a�ci-
wie pysk) zaskroñca. Bardzo czytelne s¹ tu sygna³y europejsko�ci, ujawniaj¹ce
to¿samo�æ kulturow¹ podmiotu pozornie skrzêtnie ukrytego za opisem sytuacji: poza
drastyczno�ci¹ obrazu to silna antropomorfizacja zwierzêcej bohaterki 53, wreszcie
� jej metaforyczne uto¿samienie z szekspirowsk¹ Juli¹ (pierwszy intertekstualny
sygna³ to tytu³ utworu), ³¹cz¹ce (barokowo?) mi³o�æ i �mieræ. Dialogiczno�æ tek-
stu widaæ znakomicie w zestawieniu z � na pozór pokrewnym tematycznie � wier-
szem Issy:

Li�cie podbia³u
przysiad³a na nich boczkiem
krzykliwa ¿aba [H 106]

Szekspir to jeden z najciekawszych utworów wyrazi�cie �krzy¿uj¹cych� kul-
tury. Widaæ, jak trudno o skupiony wy³¹cznie na przyrodzie zenistyczny �pusty
umys³�, na drogê obserwacji �wiata przyrody zabrany zosta³ wszak wielki baga¿
kulturowy. Z drugiej strony, Grochowiak pokazuje, ¿e czêstokroæ natura wcale nie
sk³ania do radosnej afirmacji ¿ycia (�mierci).

Przypadkiem najbardziej skrajnej zmiany cech elementów przyrody jest jej
g³êboka antropomorfizacja po³¹czona ze stylizacj¹. Z tak¹ sytuacj¹ mamy do czy-
nienia w wierszu Paj¹k:

51 Zob. pi¹ty z omówionych na wstêpie stereotypów w opisach haiku.
52 Zob. L a n g a c k e r, op. cit., s. 24�25.
53 G r o c h o w i a k  pisze zreszt¹ w innym miejscu [Zen, G 40]: �Pomówili�my zwierzêta o nas

samych � a one nas nie odepchnê³y�.
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Po winoro�li � noc¹ � wspinaj¹ siê paj¹ki
Nu¿e podaj rêkê druhu popatrzymy w okno
Gospodarz czy �pi � gospodyni czy m³oda [G 36]

Pierwszy wers móg³by pochodziæ z klasycznego haiku, da³by siê równie¿ po-
dobnie przedstawiæ graficznie. Japoñskie 17-zg³oskowce próbowa³y realizowaæ
zenistyczny postulat hosomi � wspó³odczuwania z natur¹, stapiania siê w jedno
z przedmiotem obserwacji, odczuwania tego, co ptak, kwiat, drzewo 54. Tutaj jed-
nak sytuacja uleg³a odwróceniu. Paj¹kom nadane zosta³y cechy podgl¹daczy, pod-
kre�lone dodatkowo stylizacj¹ ³otrzykowsk¹ (�nu¿e podaj rêkê druhu�). W pierw-
szym wersie mamy do czynienia z trzecioosobow¹, stylistycznie neutraln¹ wypo-
wiedzi¹ narratora (w tym wypadku uchodzi mieszanie pojêæ dotycz¹cych ró¿nych
rodzajów literackich). Wersy nastêpne to próba przenikniêcia w pajêcze my�li. Wy-
daæ siê mo¿e, ¿e usi³owano tu osi¹gn¹æ hosomi, ucieczka od kulturowej spu�cizny
Zachodu okaza³a siê jednak niemo¿liwa. Paj¹ki wspinaj¹ce siê noc¹ ku oknu mog¹
byæ identyfikowane tylko z adoratorami próbuj¹cymi siê dostaæ do sypialni kobiety.
Stylizacja niby-pajêczej wypowiedzi na ¿artobliwy dialog przypomina rubaszno�æ
licznych tekstów zachodniej kultury (np. tak kanonicznych, jak Dekameron, Opo-
wie�ci kanterberyjskie, komedie Szekspira czy powie�ci Fieldinga). Z haiku w isto-
cie nie pozostaje tu wiele, choæ wiersz to zatrzymanie nad drobnym zdarzeniem,
malutk¹, ¿artobliwie uchwycon¹, obrazow¹ scenk¹ ze �wiata przyrody.

Inny tekst z czê�ci Haiku-images zatytu³owanej Haiku-animaux � paradoksal-
nie, wbrew tytu³owi, najbardziej przesyconej kultur¹ 55 � to transkulturowy maj-
stersztyk Pocz¹tek:

Spotka³em na �cie¿ce druku Zaleszczotka-Psotnika
Przetacza³ szczypcami litery
Jak wszyscy � najbardziej siê trudzi³ z kanciastym ideogramem       [G 35]

Wydaæ siê mo¿e, ¿e wiersz znakomicie spe³nia kryteria dalekowschodniej po-
etyki. Podmiot liryczny z tkliwo�ci¹ 56 pochyla siê nad drobnym, zajêtym swymi
codziennymi sprawami stworzeniem, szkicuje haikowy obraz jego pracy. Na ��cie¿-
ce druku� (zadrukowanej karcie) widaæ tylko trudz¹ce siê zwierz¹tko. Przewrot-
no�æ tekstu polega jednak na tym, ¿e obdarzony szczypcami pajêczak (chodzi za-
pewne o zaleszczotka ksi¹¿kowego � Chelifer cancroides) bytuje niejako na grani-
cy dwóch �wiatów: natury i kultury. To w istocie ¿yj¹tko �ksi¹¿kowe� � zamieszkuje
stare ksiêgozbiory, nie daje siê zaobserwowaæ w naturze (jego �rodowisko ¿ycia jest
niejako kulturowe). Grochowiak opisa³ pracê owada za pomoc¹ �delikatnej�, nie-
agresywnej metafory � zaleszczotek  przetacza nie drobinki �ció³ki czy papieru, lecz
litery czy � �ci�lej mówi¹c � ideogramy. Równie¿ w ten sposób przejawia siê subtel-
na polemiczno�æ utworu. Do kultury Dalekiego Wschodu odwo³uje siê autor troja-
ko � poprzez sam tytu³ tomu, poprzez ascetyczne obrazowanie, zachowuj¹ce typo-
w¹ dla haiku relacjê figura�t³o i wreszcie poprzez motyw ideogramów 57. Ca³y

54 Zob. np. E n g e l k i n g, op. cit., s. 118.
55 Zob. M i c h a ³ o w s k i, Barokowe korzenie haiku, s. 13.
56 Zob. J. £ u k a s i e w i c z, Haiku Grochowiaka. �Twórczo�æ� 1978, nr 12, s. 127.
57 Pojawiaj¹cy siê w tek�cie ideogram znaczy �otwieraæ� b¹d� �równy� (zapis w tomie nie po-

zwala na jednoznaczne odczytanie). Zastanawiaæ mo¿na siê tak¿e, czy znak ten nie jest przewrotnie
�orientalizowan¹� liter¹ �A�.
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misterny tekst zawieszono pomiêdzy natur¹ a kultur¹, sytuacja �trudz¹cego siê
z kanciastym ideogramem� zaleszczotka przypomina po³o¿enie tych, którzy
�wgry�æ siê� próbuj¹ w realia odleg³ej kultury. Podmiot mówi¹cy � znów pozornie
ca³kowicie ukryty za sytuacj¹ � porusza siê, mimo wszystko, g³ównie �po �cie¿kach
druku�, nie mog¹c wej�æ w sam¹ aintelektualn¹, kontemplacyjn¹ sytuacjê haiku.

Opisane dot¹d teksty realizowa³y w pewnym zakresie haikowe wzorce obra-
zowania, zachowywa³y znaczn¹ prostotê stylistyczn¹ (w zestawieniu z wcze�niej-
szymi utworami Grochowiaka) i jednocze�nie na ró¿ne sposoby przekracza³y da-
lekowschodni¹ poetykê. Pojawi³y siê tu m.in. odniesienia religijne i symboliczne,
rozbudowane � w perspektywie klasycznych haiku � dywagacje podmiotu lirycz-
nego, erotyka, aluzje kulturowe, dramat umierania.

Do najistotniejszych kwestii nale¿y przy tym fakt, i¿ podmiot wypowiedzi nie
umie (nie chce?) w pe³ni schowaæ siê za sytuacj¹, jedno�æ podmiotu i przedmiotu
okazuje siê w praktyce z³udna.

Uznajê, ¿e przekroczenia haikowych regu³ by³y w omówionych tekstach tak
dobrze widoczne, a dialogowo�æ z orientalnym wzorcem � wywa¿ona i immanentna
(�czynne� próby zrozumienia obcych racji) w znacznej mierze ze wzglêdu na za-
chowanie rygorystycznych wzorców obrazowania znanych z japoñskich haiku.
Dziêki klarownym odwo³aniom do dalekowschodniej formy Grochowiakowe
Haiku-images mog³y staæ siê �metodologi¹ �wiadomej transkulturowo�ci� 58, w sa-
mej swej strukturze eksponuj¹c ró¿norakie pêkniêcia, szczeliny, przekroczenia,
miejsca graniczne. Wagê zachowania klarownych schematów obrazowych dostrzec
mo¿na w zestawieniu z innymi tekstami tomu.

W i e r s z e  �i m a g i z u j ¹ c e�

Nie sposób opisywaæ wierszy z tomu Haiku-images bez uwzglêdnienia kon-
kretnych tekstowych odwo³añ do metody twórczej wymy�lonej i spopularyzowa-
nej przez Pounda. Grochowiakowe haiku-images czêsto skonstruowane s¹ jako
zestawienia kilku obrazów � dzieje siê tak przede wszystkim w dzie³ach, gdzie
ka¿dy wers stanowi osobny obraz poetycki. Wspomina³am jednak, ¿e i w haiku
japoñskich zdarza³y siê zestawienia dope³niaj¹cych siê obrazów. Czy zatem wiê-
cej u Grochowiaka imagizmu czy autentycznego dialogu z tradycj¹ japoñsk¹?

B³ysk brzmi (i wygl¹da) nastêpuj¹co:

O s³oneczny brze¿ku spoza gradowej chmury
O jesienna drogo w�ród srebrnych brze�niaków
O gilotyno ca³owana przez emerytowanego oprawcê [G 13]

Mimo imagistycznej techniki ³¹czenia przedstawieñ utwór jest pod wieloma
wzglêdami bardzo bliski obrazowo�ci haiku klasycznego. Dwa pierwsze wersy
dobrze wpisuj¹ siê w poetykê i �malarsko�æ� dalekowschodniej formy. Szczegó³,

58 Odwo³ujê siê tu do ukutej przez M. G ³ o w i ñ s k i e g o  (Powie�æ jako metodologia powie-
�ci. W: Porz¹dek, chaos, znaczenie. Szkice o powie�ci wspó³czesnej. Warszawa 1968, s. 90�136;
przedruk w: Intertekstualno�æ, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. Prace wybrane.
T. 5. Red. R. Nycz. Kraków 2000, s. 122�154) dla nouveau roman formu³y �powie�æ jako metodolo-
gia powie�ci�.
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wziêty ze �wiata natury, wyodrêbniony zosta³ z monochromatycznego t³a. Nic nie
zak³óca odbioru � ani nagromadzenie elementów przedstawienia, ani emocje pod-
miotu lirycznego. Jerzy Kwiatkowski pisze o wyra�nym, sta³ym upodobaniu Gro-
chowiaka do pejza¿u wewnêtrznego 59. Czy¿by tu mia³o byæ inaczej? Okazuje siê,
¿e nawet w tak krótkim tek�cie poeta przenosi zewnêtrzny pejza¿ (malowany
w dwóch pierwszych liniach) w sferê �przestrzeni wsobnej� 60 (zagadkowy wers
trzeci). Prostotê niweluj¹ równie¿ anaforyczno�æ i silna, retoryczna inwokacyj-
no�æ wiersza. Gdyby zatem tekst Grochowiaka rozbiæ na trzy osobne haiku 61, utwory
powsta³e z dwóch pierwszych wersów doskonale wpisywa³yby siê w pe³n¹ pro-
stoty technikê obrazowania japoñskich poetów. Ostatni wers to ca³kowita zmiana
dykcji i jednocze�nie podpowied�, jaki wspólny mianownik znale�æ mo¿na dla
trzech pozornie ca³kiem niepowi¹zanych obrazów. Jak pisze Micha³owski:

puenta [tj. trzeci obraz 62] nakazuje powtórn¹ lekturê i reinterpretacjê wcze�niejszych przedsta-
wieñ: �jesienna droga� to potoczna parabola staro�ci, a �srebrne brze�niaki� tyle¿ nale¿¹ do
pejza¿u, co do symboliki tanatologicznej � zarówno barw¹ (�srebro� jest znakiem �mierci � i w
zdobieniu trumien, i w poezji Czechowicza), jak rodzajem drewna, z którego wyrabia siê na-
grobne krzy¿e 63.

Wersy ³¹czy równie¿ swoiste pokrewieñstwo wizualne. Pierwszy to obraz, gdzie
blask, jasno�æ (obrazowy trajektor, jego nadrzêdn¹ rolê podkre�la tak¿e inwokacyj-
no�æ) rysuje siê na tle du¿ej plamy mroku (landmarka � gradowej chmury), w dru-
gim ciemna jesienna droga wyra�nie odcina siê od bia³ych, odbijaj¹cych �wiat³o
brzóz, w trzecim po raz kolejny odnajdujemy jasny, b³yszcz¹cy element � tym ra-
zem to jednak nios¹ca zupe³nie odmienne konotacje ni�li opisywane wcze�niej dzie-
³a natury gilotyna. Wraz z ni¹ pojawia siê � znów ambiwalentny, wyjêty z innego
stylu wypowiedzi � �emerytowany oprawca� (fraza konotuje znaczenia: wymagaj¹-
cy troski, stary, znajduj¹cy siê po c i e m n i e j s z e j  stronie ¿ycia + okrutny, bez-
wzglêdny). Ca³y skondensowany tre�ciowo tekst rozpisany zosta³ na trzy mono-
chromatyczne obrazy, operuj¹ce tylko �wiat³em (tytu³owy B³ysk!) i cieniem.

Utwór nie stanowi prostej afirmacji �wiata. Pojawienie siê cz³owieka nie jest
równoznaczne z dodaniem jeszcze jednego elementu doskonale wpisuj¹cego siê
w porz¹dek natury. �Emerytowany oprawca� wskazuje rzeczy spoza porz¹dku przy-
rody (to, co s y m b o l i c z n i e  ³¹czymy z samotn¹ drog¹ czy s³oñcem skrytym za
chmurami). �Klucz� do wiersza wrêczony zosta³ zatem czytelnikowi pod koniec
lektury, niweluj¹c dotychczasowe odbiorcze oczekiwania.

W tekstach trójobrazowych (i dwuobrazowych � tych jednak pojawia siê znacz-
nie mniej) poeta niejednokrotnie bada, jak dalece mo¿na �umetaforyczniæ� wizjê.
Powstaje utwór, który ³¹czy realny szczegó³ z abstrakcyjnymi przeno�niami. Me-
taforyczno�æ i zawarte w wierszu pojêcia nieobrazowe, wystêpowanie porównañ

59 J. K w i a t k o w s k i, Klucze do wyobra�ni. Kraków 1973, s. 249.
60 Zob. uwagi B. S t a w i c z a k  (S. B a r a ñ c z a k a) zamieszczone w artykule Bóg b³ogos³a-

wi ma³omównym? (�Tygodnik Powszechny� 1978, nr 43, s. 6).
61 Omawiane w tym podrozdziale utwory czêsto stanowi¹ jakby �haiku trzykrotne� � ka¿dy

wers móg³by byæ osobnym tekstem (bardziej nawet �kontemplacyjnym�, bo pozbawionym metafo-
rycznych naddatków, ujawniaj¹cych siê czêsto dopiero po zderzeniu znaczeñ poszczególnych linii).

62 Zob. trzeci z omówionych przeze mnie na pocz¹tku artyku³u stereotypów w postrzeganiu
haiku.

63 M i c h a ³ o w s k i, Barokowe korzenie haiku, s. 18.
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wi¹¿¹cych rzeczy abstrakcyjne i dotykalne uniemo¿liwi³yby stworzenie wiernej
tekstowi ilustracji plastycznej. Mimo wszystko jednak do�æ du¿y jest tu ³adunek
obrazowo�ci o dalekowschodnim rodowodzie. Przyk³adem Pszczo³a:

Pasieki na wrzosach daj¹ miód ciemny jak kalafonia
Pszczo³y zbieraj¹ na twych warkoczach garnuszki poranku
Pszczo³a zagubiona w bezkwieciu zimy pije �nieg [G 10]

W wyobra�ni czytelnika powstaj¹ trzy do�æ konkretne przedstawienia. Pierw-
sze zdanie przekazuje wiele roz³o¿onych w czasie informacji, przed oczyma rysu-
je siê jednak plastyczna wizja uli na wrzosowisku. Metafora �garnuszki poranku�
wymyka siê realistycznym przedstawieniom, ale ju¿ ostatni wers utworu � wy-
obra¿enie samotnego owada w�ród bezkresnej bieli � móg³by zostaæ zilustrowany
z zachowaniem �maniera japonica�. Gêsty od znaczeñ, �ciemny� (jak kalafonia?)
wiersz �roz�wietlaj¹� b³yski zbli¿onych sensów, przeplataj¹ce siê w ca³ym meta-
forycznym tek�cie semy zwi¹zane ze s³owami �pszczo³a�, �miód�, �garnuszek�,
�kwiat�. Swoi�cie �muzyczny� (tj. odleg³y od oczywisto�ci znaczeñ 64), nieco sym-
bolistyczny utwór wydaje siê mimo wszystko spójn¹ obrazow¹ (i kulturow¹) prze-
platank¹.

Kulturowy dialog toczy siê tak¿e w specyficznie wizualnym Zwierzyñcu:

Siwiej¹cy bocian � nie bia³y lecz siwy
Niska granatowa chmura � nie burzowa lecz pe³na zmêczenia
Tygrys przyj¹³ twoj¹ pieszczotê z myl¹cym pomrukiem ulgi [G 18]

Trójwers znów zawiera trzy pozornie nie zwi¹zane ze sob¹ obrazy natury. Gro-
chowiak nie przyda³ im barwnego t³a, nie osadzi³ w konkretnej rzeczywisto�ci.
Tekst zatrzymuje siê praktycznie na poziomie autotelicznego rozwa¿ania o dobo-
rze epitetów odpowiednich dla opisywanych zjawisk. Zaakcentowane zostaje, i¿
neutralne okre�lenia w rodzaju �bia³y bocian�, �burzowa chmura� s¹ � z perspek-
tywy europejskiego podmiotu lirycznego � niewystarczaj¹ce. Zupe³nie inne kono-
tacje budz¹ frazy �siwiej¹cy (zatem starzej¹cy siê b¹d� pogr¹¿ony w smutku) bo-
cian� czy �chmura pe³na zmêczenia� (trudno nb. o tak¹ asocjacjê w przypadku
okre�lenia �burzowa�). Tekst zdaje siê delikatnym buntem przeciw surowym re-
gu³om japoñskiego gatunku, pokazuje, i¿ osadzona w wielowiekowej tradycji eu-
ropejskiej antropomorfizacja musi upomnieæ siê o swoje prawa � nawet kosztem
klarownego, orientalizuj¹cego obrazowania. Niejasny ostatni wers ca³kowicie od-
biega od haikowej klarowno�ci, ka¿e poszukiwaæ klucza semantycznego w rejo-
nach zupe³nie innych ni�li japoñskie haiku.

Haiku zawiera postulat autorskiej szczero�ci 65. Byæ mo¿e, chc¹c go spe³niæ,
nie móg³ Grochowiak odej�æ od europejskiego sposobu pisania, gdzie silnie suge-
rowana wieloznaczno�æ uznawana jest czêstokroæ za atut dzie³a. Wydaje siê jed-
nak, ¿e twórca spokojnie, z rozmys³em sprawdza³ granice; bacznie pilnuj¹c w³a-
snych kulturowych dyrektyw, patrzy³, dok¹d japoñska zwiêz³o�æ (i próby akcepta-
cji japoñskiej duchowo�ci) zawie�æ mo¿e europejskiego poetê.

64 Zob. L.  P s z c z o ³ o w s k a, Instrumentacja d�wiêkowa. Wroc³aw 1977, s. 87. � M. P o d-
r a z a - K w i a t k o w s k a, Symbolizm i symbolika w poezji M³odej Polski. Kraków 1975, s. 313.

65 Zob. np. A. ¯ u ³ a w s k a - U m e d a, O Kireji � �sylabie ucinaj¹cej w haiku�. �Japonica�
1994, nr 2, s. 65.
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Dostrzec trzeba przy tym, ¿e �imagizuj¹ce� badanie kulturowych granic po-
etyki prowadzi niekiedy do powstania utworów niezwykle zmys³owych, polisen-
sorycznych. Oto intryguj¹cy sensualno�ci¹ Pa�dziernik:

O jak mnie oczarowa³ pa�dziernik w deszczu
Ze skrzyde³ wiatraków kapa³a woda butwienia
Dzieci chorowa³y i ksi¹¿kami ba�ni opêdza³y siê przed �mierci¹ [G 21]

Pierwszy wers spina obrazy z kolejnych linii, bêd¹c jednocze�nie bezpo�red-
nim (nieco nazbyt egzaltowanym � �O jak mnie oczarowa³� � w perspektywie
wierszy japoñskich) wyrazem zachwytu dla trudnego piêkna d¿d¿ystej jesieni.
�Pa�dziernik w deszczu� to rodzaj kigo. Wizja wiatraków, z których skrzyde³ ka-
pi¹ deszczowe krople, mie�ci siê w poetyce haikowej obrazowo�ci (stosunek dwóch
elementów), uwagê zwraca tak¿e znane z japoñskich tekstów ³¹czenie zjawisk zmy-
s³owych � w tym wypadku wizualnych, dotykowych i wêchowych (�woda butwie-
nia�). Obraz z trzeciego wersu � równie¿ oszczêdny, choæ odleglejszy od klasycz-
nych haiku skupionych na przyrodzie � znakomicie wi¹¿e siê z wyobra¿eniem
wiatraków. Opis dzieci opêdzaj¹cych siê przed �mierci¹ �skrzyd³ami� roz³o¿o-
nych ksi¹¿ek ³¹czy wyra�ne w i z u a l n e  pokrewieñstwo z przedstawieniem wia-
traków.

Wydaje siê, ¿e obrazowanie w Pa�dzierniku znakomicie �chwyta� typowe dla
klasycznych haiku kategorie estetyczne. Jedna z nich to aware (�ach!�, �wzruszaj¹-
cy� � nazwa pochodzi od okrzyków wyra¿aj¹cych zadziwienie b¹d� wzruszenie):
�z biegiem czasu [...] zabarwi³o siê [ono] smutkiem [...], sta³o siê znakiem wra¿li-
wo�ci poety na piêkno, którego nieodzown¹ cech¹ jest nietrwa³o�æ ¿ycia i rzeczy
tego �wiata� 66. Zauwa¿alne tu wabi ³¹czy siê z kolei z osamotnieniem nios¹cym
m¹dro�æ i spokój umys³u, dostrzeganiem niepowtarzalno�ci rzeczy zwyczajnych 67

(w wierszu: deszcz, lektura ksi¹¿ek). �Imagizuj¹cy� Pa�dziernik okazuje siê za-
tem zaskakuj¹co bliski japoñskiej estetyce, a jednocze�nie bardzo europejski w spo-
sobie wyra¿ania emocji i, mimo wszystko, w obrazowaniu (przywodzi na my�l
spokojne p³ótna holenderskich mistrzów).

Interesuj¹ca wydaje siê tak¿e Grochowiakowa Zima:

Strza³a mrozu wyskoczy³a wysoko ponad choinê
Gile po³knê³y rajskie jab³uszka i milcz¹
Lubiê zimê kiedy cmentarz przeobra¿a w masyw p³askowy¿u [G 38]

Trzy tekstowe obrazy czytelnie spina wspomniana w tytule pora roku. Wydaj¹
siê one bardzo klarowne, ascetyczne, �czyste�, bliskie japoñskiemu sabi (nastrój
smutku, samotno�ci 68). Mimo to pe³ne unaocznienie nie jest wcale ³atwe. Jak bo-
wiem przedstawiæ wybijaj¹c¹ siê ponad drzewo metaforyczn¹ �strza³ê mrozu�?
Nietrudno jednak namalowaæ milcz¹ce, osowia³e gile (ptaki siedz¹ce na ga³êzi
po�ród zimowej bieli czêsto pojawiaj¹ siê w malarstwie japoñskim � przyk³adem
choæby Kruki na �niegu Busona 69). Zasypany �niegiem �p³askowy¿ cmentarza� to

66 M. M e l a n o w i c z, Literatura japoñska. T. 1: Od VI do po³owy XIX wieku. Warszawa
1994, s. 252.

67 Zob. ibidem, s. 254�255. Zob. te¿ Wa t t s, op. cit., s. 180, 182.
68 Zob. ¯ u ³ a w s k a - U m e d a, op. cit., s. 6�7. Zob. te¿ Wa t t s, op. cit., s. 182.
69 Zob. M u r a s e, op. cit., s. 82.
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z kolei obraz pokrewny monochromatycznym �tkaninom t³a�, które stanowi¹ nie-
kiedy jedyny element klasycznych haiku. Utrudniaj¹ca prost¹ malarsk¹ wizualiza-
cjê inicjalna metafora nie zniweczy³a zatem silnych zwi¹zków z japoñskim obra-
zowaniem, podkre�laj¹c równocze�nie pewn¹ odrêbno�æ od regu³ dalekowschod-
niej poetyki. Sam podmiot liryczny nie ukry³ siê ca³kowicie za obrazem (�Lubiê�),
nie zdominowa³ jednak kompozycji.

Sensualno�æ, �tkliwo�æ�, szczególna wra¿liwo�æ na naturê nie musi prowa-
dziæ do powstania utworów bliskich wizualno�ci haiku. Zaskakuj¹cy wydaje siê
w tym kontek�cie wiersz Szczê�cie:

Ledwo dotkn¹³em pyszczka sarny uca³owa³a mnie
Wbi³em lewkoniê w ³¹kê mojej duszy
Ustawi³em wiatrak z li�ci Dym z kominów Osady moich snów [G 15]

To tekst obrazowy, zmys³owy, ale te¿ � oniryczny. Pejza¿ (np. nawi¹zuj¹ca do
haikowego obrazowania lewkonia �wbita� 〈!〉 w ³¹kê) przeniesiony zosta³ � ca³ko-
wicie wbrew orientalnym wytycznym � w p³aszczyznê marzenia, snu. Natura pod-
porz¹dkowa³a siê woli podmiotu lirycznego, obrazowo�æ zatraci³a orientalizuj¹c¹
klarowno�æ.

Ciekawa jest tu równie¿ Woda:

Mêdrzec z wielkim owocem k¹dzieli
Szyba w ramie nieznanego okna
Balkon oderwany od willi i lec¹cy na przestrza³ przez morza [G 16]

Wszystkie wersy charakteryzuje klarowno�æ obrazowania � obrazy sk³adaj¹
siê praktycznie z dwóch tylko elementów. Paradoksalnie to ostatni wers najbli¿szy
jest wizualno�ci japoñskich haiku: kszta³t widziany jest na naturalnym monochro-
matycznym tle. Tu jednak ujawnia siê dialogiczno�æ Grochowiakowego tekstu.
Twórca porzuci³ rygory odleg³ej poetyki, uciekaj¹c w sprzeczny z istot¹ japoñ-
skich haiku surrealizm. Podró¿uj¹cy ponad wodami balkon rodziæ mo¿e konotacje
z dziejami Szekspirowskiej Julii, mo¿e te¿ byæ metaforycznym opisem biegn¹ce-
go za cz³owiekiem wspomnienia. Wiersz wykracza �mia³o (i niespodziewanie)
poza ramy �testowanego� przez Grochowiaka dalekowschodniego gatunku.

O poezji autora Haiku-images  pisano:

W nat³oku okre�leñ, metafor, porównañ, które przedmiot realny mia³y zbli¿yæ, zgin¹³ ta-
kowy ca³kowicie. Pozosta³y jedynie p o e t y c k i e  n o m i n a l i a. Oparte zazwyczaj na zasa-
dzie antytezy i dysonansu jako cechach g³ównych baroku 70.

Woda zdaje siê potwierdzaæ to rozpoznanie. Liczne przeanalizowane teksty
dowodz¹ jednak, ¿e w Haiku-images Grochowiak mimo wszystko (szczególnie
w porównaniu ze sw¹ wcze�niejsz¹ twórczo�ci¹) stara³ siê unikaæ peryfrastyczno-
metaforycznego odchodzenia od konkretu. Przedmiot realny nie ginie, jest znako-
micie sensualnie opisany, ale te¿ nierzadko stanowi punkt wyj�cia do kulturowych
przekroczeñ poetyki haiku. Zdarza siê, szczególnie w ostatnich spo�ród omówio-
nych wierszy, ¿e zwierzê, ro�lina, rzecz obrasta znów w zostawione (na moment)
�u progu� haiku sensy symboliczne, oniryczne, metaforyczne. Zawsze jednak wi-
zualny konkret pozostaje widoczny, niejako namacalny.

70 K. W y k a, Barok, groteska i inni poeci. W: Rzecz wyobra�ni. Warszawa 1977, s. 188.
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W wierszach lu�niej zwi¹zanych z obrazowaniem charakterystycznym dla
haiku, opartych na zestawianiu obrazów, pojawia siê wiêcej ró¿norako realizowa-
nych, znacz¹cych odstêpstw od orientalnych regu³. W przypadku utworów od-
wzorowuj¹cych japoñskie obrazowanie (opisanych tu w podrozdziale �Maniera
japonica�) odstêpstwa pojawia³y siê przede wszystkim w p³aszczy�nie semanty-
ki. Wiersze �imagizuj¹ce� przynosz¹ tak¿e du¿e ró¿nice w samej strukturze teks-
tów, w zasadniczych wyznacznikach poetyki. To np.: bardzo silna metaforyzacja,
anaforyczno�æ, zró¿nicowanie sensualnych obrazów (w obrêbie jednego utworu),
surrealizm, oniryczno�æ, autoteliczno�æ, wreszcie � silne nacechowanie emocjo-
nalne, �egzaltacja� podmiotu lirycznego.

Sam podmiot mówi¹cy, usi³uj¹cy niekiedy skryæ siê za obrazem, zazwyczaj
pozostaje widoczny (bardzo wyra�nie � w perspektywie klasycznego haiku; led-
wo dostrzegalnie � w perspektywie tradycji poezji europejskiej). Jego obecno�æ
zdradzaj¹ silna metaforyzacja czy swoi�cie zagêszczona sensualno�æ, ale te¿ �
niemal wszystkie inne wymienione ju¿ cechy obce haiku. Przesad¹ by³oby twier-
dzenie, i¿ wspomniane odstêpstwa od poetyki orientalnego gatunku przes¹dzaj¹
automatycznie o �europejsko�ci� tomu Haiku-images. Kultura Dalekiego Wschodu
zna wszak i g³êbok¹ metaforyzacjê, i poetykê oniryczno-surrealizuj¹c¹, i autotema-
tyzm. Stosowanie przez Grochowiaka wspomnianych �rodków stylistycznych oraz
technik pisarskich dowodzi jednak niemo¿no�ci � b¹d� niechêci � ca³kowitego prze-
jêcia poetyki gatunku silnie zanurzonego w obcym uniwersum kulturowym.

Poszukiwanie punktów wspólnych haiku japoñskim i ró¿norodnym opisanym
tu tekstom �imagizuj¹cym� nie jest, mimo wszystko, trudne. Ich wskazanie u³a-
twione zostaje poprzez wci¹¿ wyra�ne pokrewieñstwo struktur wizualnych omó-
wionych utworów Grochowiaka i klasycznych wierszy haiku. Postaram siê tego
dowie�æ w kolejnej komparatystycznej cz¹stce szkicu, badaj¹c tym razem poezjê
Zachodu.

Pokazywa³am dot¹d Grochowiakowe wariacje na temat haikowej klarowno-
�ci obrazowania. Zestawiæ warto tak¿e �imagizuj¹ce� haiku polskiego poety z do-
konaniami Pounda. W spu�ci�nie imagisty znale�æ mo¿na zaledwie kilka utwo-
rów zbli¿aj¹cych siê do rygorystycznie traktowanego wzorca japoñskiego (my�lê
o wierszach takich, jak Alba; Wiersz na wachlarzu dla jej Cesarskiego Pana; w pew-
nym stopniu Kobiety przed sklepem; L�Art, 1910; Liu Ch�e), choæ i w nich wska-
zaæ mo¿na typowo europejskie ustêpy. Oto Wiersz na wachlarzu dla jej Cesarskie-
go Pana:

O, wachlarzu z bia³ego jedwabiu,
          co l�ni jak szron na �d�ble trawy,
Wiêc i ciebie te¿ porzucono 71.

Miner zarzuca Poundowi japoñsko�æ pozorn¹. W Wierszu na wachlarzu [...]
pojawia siê temat skargi mi³osnej � rzecz nies³ychana w haiku klasycznym. Brak
tu wyra�nego kigo (szron wystêpuje tylko w porównaniu), trudno równie¿ mówiæ
o uniwersalno�ci znaczeñ utworu 72. Co wiêcej, tekst Pounda jest wprawdzie obra-
zowy, nie poprzestaje jednak na plastycznej prezentacji jednego elementu (wa-

71 Cyt. za: M i n e r, Pound, haiku i obraz poetycki, s. 113.
72 Ibidem, s. 115�116.
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chlarza). Komplikuje opis, dodaj¹c porównanie, i wreszcie wprowadza trzeci plan
� zawiedzion¹ mi³o�æ. To tylko pozornie prosta konstrukcja. Okazuje siê ona jed-
nak i tak wyj¹tkowo klarowna w zestawieniu z innymi kompozycjami Pounda
uznawanymi za �ci�le zwi¹zane z orientaln¹ poetyk¹ 73. Oto kilka z nich � utwory
wieloplanowe zarówno w p³aszczy�nie semantyki, jak i obrazowania (kolejno: Liu
Ch�e, Kwiecieñ, Ekspedientka):

Usta³ szelest jedwabiu,
Kurz siê unosi nad dziedziñcem,
Nie s³ychaæ kroków, li�cie w pop³ochu
Zbijaj¹ siê w k³êbki i nieruchomiej¹,
A pod nimi ta, co weseli³a serce:

Mokry listek przylgniêty do progu 74.

Trzy duchy przysz³y do mnie
I powlok³y mnie
Tam, gdzie ga³êzie oliwek
Odarte le¿¹ na ziemi:
Blada rze� pod �wietlist¹ mg³¹ 75.

Opar³a siê o mnie przelotnie
Niby jaskó³ka, na wpó³ zniesiona przez wiatr,
O mur. A ci mówi¹ o kobietach Swinburne�a,
O pasterce, ¿e spotka³a Gwidona.
O ladacznicach Baudelaire�a 76.

Nie miejsce tu na szczegó³owe analizy Poundowskich wierszy. Przywo³ane
przyk³ady dowodz¹ jednak, i¿ konstrukcja uznawanych za japonizuj¹ce tekstów
imagisty znacznie odbiega od struktur obrazowych, stylistycznych i semantycz-
nych klasycznego haiku 77. Obrazy s¹ zwykle mniej zdyscyplinowane kompozy-
cyjnie, refleksje i odniesienia kulturowe zdaj¹ siê rozsadzaæ filigranowe uk³ady.
Haiku-images Grochowiaka s¹ znacznie bardziej spójne jêzykowo i obrazowo,
mimo i¿ � jak usi³owa³am pokazaæ � na wiele sposobów dialoguj¹ z orientalnym
wzorcem. Tak¿e u Grochowiaka zdarzaj¹ siê odleg³e skojarzenia, wyszukane me-
tafory, nie³atwe do semantycznej eksplikacji porównania. Niemniej jednak w te-
kstach polskiego twórcy poszczególne wersy konsekwentnie rysuj¹ (czy raczej �
zwa¿ywszy na barwn¹ sensualno�æ � maluj¹) obrazy, których punktem wyj�cia,
a niekiedy tak¿e punktem doj�cia, jest natura. Polskie Haiku-images uznaæ mo¿na
za bardziej konsekwentne w nawi¹zywaniu do japoñskiego pierwowzoru, jak rów-
nie¿ w realizacji postulatu samego Pounda � zestawianiu obrazów. Miniatury Gro-
chowiaka to utwory g³êboko zakorzenione w kulturze europejskiej i jednocze�nie
wyra�nie trzymane w ryzach przez przekraczane, ale wci¹¿ zauwa¿alne daleko-
wschodnie regu³y gatunkowe. Analiza przedstawionych w tym podrozdziale te-

73 Zob. L. E n g e l k i n g, Ezra Pound. W: E. P o u n d, Poezje wybrane. Wybór, przek³., oprac.
L. E n g e l k i n g. Warszawa 1989, s. 14.

74 Cyt. za: M i n e r, Pound, haiku i obraz poetycki, s. 113.
75 Cyt. jw., s. 111.
76 P o u n d, op. cit.
77 Bli¿ej do obrazowania haiku niektórym tekstom T. E. H u l m e�a   (zob. Poezje imagistów.

Prze³. L. E n g e l k i n g, A. S z u b a. �Literatura na �wiecie� 1985, z. 1, s. 136) czy A. L o w e l l
(zob. ibidem, s. 138�139).
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kstów jasno pokazuje, i¿ Grochowiak by³ (bardziej nawet �poundowskim� ni¿ Po-
und) �imagist¹ z ducha� 78 . Znakomicie zrozumia³ lekcjê imagizmu i umia³ po³¹-
czyæ to, co od kilkudziesiêciu lat funkcjonuje w kulturze Zachodu, ze �wie¿¹ i twór-
cz¹ fascynacj¹ haiku japoñskim.

�H a i k u  f a b u l a r n e�

Przeciwwagê dla dialogiczno�ci przejawiaj¹cej siê poprzez obraz stanowi
w zbiorze Haiku-images fabularno�æ. W wierszach Grochowiaka wyrazista narra-
cyjno�æ, daleka od �momentalno�ci� znanej z klasycznych haiku, znacznie mody-
fikuje struktury wizualne. W tomie zawarte s¹ ró¿norakie opowie�ci: oniryczne
(np. Balon), fantastyczne (Kosmetyka), ba�niowe (Smok), zanurzone w codzien-
no�ci (Zegary) czy wreszcie � przypowie�ciowe (Porz¹dek). Najczê�ciej fabular-
no�æ oddala wiersze od japonizuj¹cego obrazowania, zwykle staj¹ siê one bardziej
tajemnicze, niezrozumia³e, zagadkowe, dalekie od obrazowej prostoty 79. W isto-
cie teksty zatracaj¹ strukturalny zwi¹zek z orientalnym pierwowzorem, nie dialo-
guj¹ z nim w swej poetyce immanentnej. Rezygnacja z klarowno�ci japonizuj¹cego
obrazowania rzeczywi�cie ujawnia (czy wrêcz � �uruchamia�) typowe dla wcze-
�niejszej poezji Grochowiaka niejasno�ci, meandryczno�æ metafor, zagadkowo�æ sen-
sów. O tekstach tych wspominam po to przede wszystkim, by pokazaæ ró¿nice miê-
dzy ró¿norodnymi �haiku polemicznymi� (za takie uznajê utwory dot¹d omówio-
ne) i wierszami Grochowiaka bliskimi �niby-haiku�. Oto przyk³ady tych ostatnich:

     LISY

Lisy nios¹ zarazê do wsi
Zara¿eni siadaj¹ do sto³u wigilijnego
Przy dzieleniu op³atka najstarszy k¹sa pierwszy [G 38]

WYPADEK

Archanio³ wpad³ pierwszy do �cieku
Dobywano go ostro¿nie � narzêdziami dentysty
I sznurem od gwizdka genera³a policji [G 25]

ZEN � CZWARTE

Zen � miasto które zburzyli barbarzyñcy
Potem zajêli siê nim ludzie rokoka
Mieli za w¹skie palce � wznie�li misterne p³acze altówek [G 26]

�H a i k u - e p i g r a m a t y�

Niektóre wiersze z tomu Haiku-images ³¹czy z orientalnym gatunkiem jedy-
nie sygna³ metatekstowy (tytu³ tomu) i trójwersowo�æ. Utwory staj¹ siê niekiedy
formami pokrewnymi aforyzmom, epigramatom, fraszkom 80:

78 Okre�lenie M a t u s z e w s k i e g o  (op. cit., s. 144).
79 Niekiedy pojawiaj¹ siê tu jednak klarowne, przejmuj¹ce obrazy bêd¹ce czê�ci¹ sk³adow¹

�roz³o¿onej w czasie� ca³o�ci � przyk³adem ostatni wers utworu Umarli:
Umarli maj¹ wysokie czo³a i spokój wiedzy
Potem dzieje siê co� okropnego
Ale osy uwi³y sobie gniazda w cia³ach moich dziadków [G 18]

80 Zob. M i c h a ³ o w s k i, Barokowe korzenie haiku, s. 21�22.
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SOKRATES

�wiat jest bliski zniszczenia � pytanie
�wiat jest bliski zniszczenia � odpowied�
A przecie¿ Sokrates mlaska³ pij¹c cykutê [G 21]

     TEATR

Od dawna uwa¿nie patrzymy sobie w oczy
Wilk owca i ja
Kto poruszy siê pierwszy � podniesie ¿elazn¹ kurtynê [G 36]

      LEW

Lew u dzieci natury jest tyle bogiem
Ile u mieszczan mosiê¿n¹ ko³atk¹
Och jak ci bur¿uje lubi¹ potrz¹saæ [G 37]

Werbalne koncepty � nierzadko o wyrazistych konotacjach kulturowych (bi-
blijny wilk i owca, �mieræ Sokratesa) � zatracaj¹ klarowno�æ wizualn¹. Przytoczo-
ne teksty mog³yby uchodziæ za krótkie formy stworzone bez jakichkolwiek dale-
kowschodnich inspiracji. W swej strukturze okazuj¹ siê one bardziej �niby-haiku�
ni�li �haiku polemicznymi�. Wygl¹da na to, ¿e bez obrazu czy choæby imagistycz-
nej serii nak³adaj¹cych siê obrazów praktycznie nie sposób mówiæ o faktycznym
zwi¹zku z japoñskim pierwowzorem.

Opisane wcielenia haiku w tomie Haiku-images nie wyczerpuj¹ naturalnie
wachlarza zrealizowanych tam mo¿liwo�ci. Do�æ poka�n¹ grupê stanowi¹ teksty,
które okre�liæ mo¿na jedynie jako �varia� � utwory ³¹cz¹ce obrazy i refleksje,
metaforyczno�æ i realistyczny konkret. Zdecydowana wiêkszo�æ wierszy daje siê
jednak analizowaæ w zaproponowanych przeze mnie kategoriach obrazowych.

Zachowanie schematów wizualnych typowych dla japoñskiego haiku przes¹-
dza w znacznej mierze o klarowno�ci odwo³añ do japoñskiego gatunku � znacznie
bardziej ni�li uk³ad sylab (czy nawet wersów), skupienie na elementach natury,
nawi¹zania expressis verbis, niezwykle trudny do zrealizowania postulat jedno�ci
podmiotu i przedmiotu. Okazuje siê � czego w wiêkszo�ci kategoryzacji praktycznie
siê nie dostrzega � i¿ swoiste obrazowanie to warunek konieczny klarownych na-
wi¹zañ do haiku zawartych w immanentnej poetyce tekstów.

�Haiku-blaga� Brzoskiewicza

Twórczo�æ Dariusza �Brzóski� Brzoskiewicza wzbudza wiele kontrowersji.
Jaros³aw Klejnocki i Jerzy Sosnowski uznaj¹ jego dokonania za �minimalistyczn¹
poezjê postlingwistyczn¹�, �nihilistyczn¹ zabawê w duchu »neo-dada«� 81. W Par-
nasie bis przeczytaæ mo¿na, ¿e Brzoskiewicz �pisze bardzo krótkie absurdalne
haiku albo banalistyczne aforyzmy [...] [i] przywo³ywany [jest] przez co ambit-
niejszych krytyków jako symbol upadku »bruLionu«� 82. Zbigniew Bieñkowski
mówi: �S¹ tomiki, które bardzo ³atwo mo¿na ochlapaæ, choæby tomiki Filasa czy

81 J. K l e j n o c k i, J. S o s n o w s k i, Chwilowe zawieszenie broni. O twórczo�ci tzw. pokolenia
�bruLionu� (1986�1996). (Pierwsza monografia literatury 30-latków). Warszawa 1996, s. 97, 73�74.

82 K. Va r g a, P. D u n i n - W ¹ s o w i c z, Parnas bis. S³ownik literatury polskiej urodzonej po
1960 roku. Warszawa 1998, s. 25.
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Brzoskiewicza. G³upia moda na haiku. Zainicjowa³ j¹ kiedy� Grochowiak. Teraz
usankcjonowa³ j¹ Mi³osz. Zau³ek� 83. Ostatnie lata to jednak czas rosn¹cego zain-
teresowania twórczo�ci¹ �Brzóski�, co wi¹¿e siê z pewn¹ komercjalizacj¹ dzia³al-
no�ci poety i powoln¹ zmian¹ jego strategii twórczej � cotygodniowe Haiku �Brzó-
ski�, publikowane na ostatniej, po�wiêconej satyrze stronie �Przekroju�, ciesz¹
siê popularno�ci¹ u sporej czê�ci czytelników smakuj¹cych w absurdzie 84. �Ochla-
panie� zbioru Haiku z 1992 roku nie by³oby zadaniem trudnym, trudniejszym �
ods¹dzenie od czci i wiary pó�niejszych wierszy z �Przekroju�. Teksty zawarte
w tomie uznaæ mo¿na jednak za co� wiêcej ni¿ literack¹ b³azenadê, je�li tylko �
jak pisze Gra¿yna Borkowska, przyrównuj¹c poezjê autora Haiku do wierszy Bia-
³oszewskiego � �to wszystko, co napisa³, traktowaæ w miarê serio� 85. Ewa Toma-
szewska z kolei uwa¿a Brzoskiewicza, ju¿ w roku 2001, �za najoryginalniejszego
twórcê haiku m³odego pokolenia� 86.

Prowokacyjna dzia³alno�æ �Brzóski� stanowi przeciwleg³y � w stosunku do
tekstów Grochowiaka � biegun dla prób sprawdzania przydatno�ci i �operacyjno-
�ci� haiku na polskim gruncie. Brzoskiewicz nie prowadzi spokojnego, uwa¿nego
dialogu z tradycj¹ Orientu. To zupe³nie inna strategia polemiczno�ci.

Utwory �Brzóski� s¹ w istocie bardzo zwiêz³e. To teksty 3- lub czê�ciej 4-
-wersowe (w �Przekroju� nawet 5-wersowe), licz¹ce jednak zaledwie od 9 do 24
sylab w tomie i do 32 w �Przekroju�. Rozmiar sylabiczny wierszy bliski jest czê-
sto objêto�ci klasycznych haiku, natomiast ich jêzyk i obrazowo�æ wydaj¹ siê bar-
dzo odleg³e od harmonijnych przedstawieñ znanych z wierszy Bash® czy Busona.
Rzecz jest jednak bardziej skomplikowana.

�M a n i e r a  j a p o n i c a�?

Najbardziej mnie tu interesuj¹cy typ obrazowania to, jak w haiku klasycznym,
tworzenie jednego, spójnego, dwuelementowego (figura�t³o) obrazu, najchêtniej
� obrazu natury, poprzez wszystkie wersy tekstu. W�ród wierszy Brzoskiewicza
znale�æ mo¿na czytelne odwo³ania do takiego w³a�nie wzorca. Oto przyk³ad:

                  SZELESZCZ¥ �WIERSZCZE

Biegn¹
Po�ród deszczu
�wierszcze
I szeleszcz¹ jeszcze [BP 2004, nr 42, s. 100]

Bez w¹tpienia autor potrafi �podrobiæ� pewne elementy haikowej poetyki.
Wizja biegn¹cych w deszczu �wierszczy znakomicie �chwyta� japoñski postulat
tworzenia prostych, klarownych, �momentalnych� obrazów. Podkre�lenie wizual-
nego trajektora d�wiêkiem (szeleszczenie) tak¿e �wietnie wpisuje siê w praktykê

83 Nowi poeci ojczyzny. Rozmowa M. Z a l e s k i e g o, Z. B i e ñ k o w s k i e g o  i  G. B o r-
k o w s k i e j. �Res Publica Nowa� 1993, nr 6, s. 16.

84 Ostatnim przedsiêwziêciem poety jest projekt �Haiku dla Warszawy� zrealizowany w ra-
mach 14 Miêdzynarodowego Festiwalu Sztuka Ulicy, Warszawa, 23 czerwca � 5 lipca 2006.

85 Nowi poeci ojczyzny, s. 14.
86 E. To m a s z e w s k a, Inspiracje japoñskie w kulturze i sztuce europejskiej � wprowadzenie

do �Antologii polskiego haiku�. W zb.: Antologia polskiego haiku. Oprac., wybór E. To m a s z e w-
s k a. Warszawa 2001, s. 26.



177HAIKU  PO  POLSKU

dalekowschodnich twórców. Pojawia siê jednak w¹tpliwo�æ � czy wiersz �Brzóski�
to faktycznie haiku czy te¿ podszywaj¹cy siê pod tê formê ¿art literacki? Nieskom-
plikowany rym (nieznany klasycznym haiku) oraz, przede wszystkim, niemal ca³o-
tekstowy brzmieniowy �wygibas� (�po�ród deszczu �wierszcze szeleszcz¹ jeszcze�)
ka¿¹ pow¹tpiewaæ w czysto�æ intencji poety. Ten czterowiersz wydaje siê bardziej
warsztatow¹ zabaw¹ ni�li dowodem kontemplacyjnej obserwacji natury.

Inny utwór �Brzóski� brzmi:

Ryba oczko puszcza
Ro�liny siê chwiej¹
Oj popêdzi³ Kazik
T¹ motorówk¹ [BH 11]

Ryba po�ród rozchwianych trzcin to obraz jakby ¿ywcem wziêty z japoñskich
haiku. Tutaj jednak antropomorfizowana ryba kolokwialnie, cwaniacko �puszcza
oczko�, wyja�nienie za� przyczyn zamieszania w przyrodzie okazuje siê trywial-
nie �cywilizacyjne�. Haiku Bash®, Busona czy Issy napisane zosta³y prostym i jed-
nocze�nie przejrzystym stylistycznie jêzykiem, tekst polskiego twórcy k³uje w oczy
ludyczno�ci¹, kolokwialno�ci¹ (wykrzyknik, zaimek wskazuj¹cy, szyk wyrazów)
i �prza�n¹� swojsko�ci¹ (imiê bohatera, wspó³czesne realia). Autor �puszcza oczko�
do czytelnika � oto nasze, potoczne, wyros³e z powszedniego do�wiadczenia pol-
skie �haiku� (cudzys³ów jest oczywi�cie niezbêdny). O jedno�ci podmiotu i przed-
miotu nie mo¿e byæ mowy. Z haikowej epifanii pozosta³ przede wszystkim �lad
w obrazowaniu, klarownie przedstawiona mikroscenka z codzienno�ci.

Podobnie zaskakuj¹cy okazuje siê £¹ki ³an:

£¹ki ³an
U³o¿y³ kto� na ³¹ce
Czy by³o tu dzi� UFO?
Czy pi³ tu dzi� brat Bronki? [BP 2004, nr 37, s. 90]

�£¹ki ³an u³o¿ony na ³¹ce� to prosty, monochromatyczny obraz bliski niektó-
rym kompozycjom znanym z japoñskich haiku. Stworzono go jednak w specy-
ficzny z perspektywy jêzykowej (homofonia, aliteracja, poliptoton) i logicznej (tau-
tologia) sposób. Powagê kreacji poetyckiej podwa¿aj¹ dwa koñcowe wersy, wyja-
�niaj¹ce zjawisko w przyrodzie. Obraz natury staje siê pretekstem do zabawy
w absurd, wariacji na temat codzienno�ci (i specyficznej swojsko�ci � znów uwa-
gê zwraca imiê bohaterki) oraz jej potocznych, nierzadko nieprawdopodobnych,
obja�nieñ. Po raz kolejny obraz przyrody wykorzystany zosta³ do tekstowej gry �
to jednocze�nie gra w d�wiêki i (alogiczne) sensy.

Zaskakuj¹cy obraz natury przynosi równie¿ Kot:

Le¿y kot ko³o p³ota
Znowu æwiczy lenia
Taki z niego nierób

¯e go nawet go³êbie podzioba³y [BP 2004, nr 20, s. 92]

Kot i go³êbie na tle p³otu � taka scenka wype³niaæ mog³aby klasyczne haiku.
Obraz znów jednak nie wystarcza, musi zostaæ swoi�cie skomentowany. Relacjo-
nuj¹cy zdarzenie podmiot liryczny nie operuje bynajmniej �przezroczystym� sty-
lem � u¿ywa potocznych s³ów i wyra¿eñ, pope³nia b³êdy fleksyjne, moralizuje,
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ironizuje. Orientalne haiku staje siê tu w pewnej mierze antytetycznym punktem
odniesienia. Mimo to dostrzec trzeba, ¿e po raz kolejny udaje siê �Brzósce� stwo-
rzyæ autonomiczny, spójny (jêzykowo i wizualnie) obraz codzienno�ci, w specy-
ficzny sposób uchwyciæ to, co zupe³nie innymi �rodkami, wydobywaj¹c inne sen-
sy, opisywali japoñscy autorzy.

Najczê�ciej w tekstach Brzoskiewicza pojawiaj¹ siê jednak obrazy rzeczywi-
sto�ci miejskiej. Oto wiersz Jedzie:

Jedzie tramwaj po torach
O wczesnej godzinie
Wszyscy my�l¹, ¿e pusty
A tam ca³a trzecia B do kina jedzie [BP 2004, nr 7, s. 92]

Twórcy japoñskich haiku skupiali uwagê na drobnych wydarzeniach codzien-
no�ci. Na codzienno�æ poety prze³omu XX i XXI stulecia sk³ada siê nie tyle obco-
wanie z natur¹, ile ¿ycie miejskie � st¹d pojawienie siê tramwaju we wspó³cze-
snym �haiku� (nie bez przyczyny u¿ywam cudzys³owu) nie musi i nie powinno
dziwiæ 87. Obraz samotnego tramwaju na torowisku mo¿e byæ, paradoksalnie, kon-
tynuacj¹ dalekowschodniej poetyki. �Brzóska� nie zatrzymuje siê jednak na obra-
zowaniu � druga czê�æ tekstu to przewrotne, zaskakuj¹ce, niemal purnonsensowe
wyja�nienie sytuacji 88.

Z ascetycznym obrazowaniem klasycznych haiku wi¹zaæ mo¿na tak¿e 3-wer-
sowy tekst, przenosz¹cy akcjê do wnêtrza domu:

Co� tam z kranu kapie
Chyba ju¿
Rdzy nie ma [BH 29]

Kapi¹ca woda � nawet woda z kranu � mo¿e byæ podstaw¹ stworzenia haiku
zachowuj¹cego regu³y gatunku. Autor jednak nie zatrzymuje siê na samym obra-
zie, zderza oczekiwania czytelnika (haiku w tytule) z prosto, banalnie (ale przeko-
nuj¹co!) wyra¿on¹ potoczno�ci¹. Tego rodzaju zderzenie konwencji gatunkowej
z konkretn¹ realizacj¹ po raz kolejny okazuje siê ludyczne.

Inne wiersze notuj¹ce zdarzenia codziennego domowego ¿ycia brzmi¹:

Matka prze¿arta Na podwórku dzieci
Dziecko przekarmione Biegaj¹ jak w szale
Le¿y Matka jakby mog³a
Na tapczanie [BH 20] To by je zat³uk³a [BH 27]

FUJ

Fuj Fuj
Myszka brudna wala siê po pokoju

Nie do�æ, ¿e brudna
To jeszcze z niej kto� ca³y kabelek wyci¹gn¹³ [BP 2003, nr 47, s. 92]

Teksty zestawiaæ mo¿na z klasycznymi realizacjami haiku prezentuj¹cymi

87 W grupie wierszy, które okre�li³am jako haiku �wyznawcze�, pojawia siê wiele tekstów ope-
ruj¹cych atrybutami codzienno�ci nowoczesnej cywilizacji.

88 Inna rzecz, ¿e i w klasycznych haiku sporadycznie zdarza³y siê podobne niespodzianki, efekt
zaskoczenia wi¹za³ siê tu jednak raczej z u¿yciem autoironii:

Mg³a � za mg³¹ ksiê¿yc
a ja wszed³em w ka³u¿ê
zwodne s¹ drogi [Issa, H 92]
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kszta³t � bohatera wiersza na monochromatycznym tle. Tyle tylko, ¿e u japoñskich
poetów to np. krab na tle trzcin, u Brzoskiewicza za� � przekarmione dziecko na
tle tapczanu, myszka (jak siê okazuje, komputerowa!) na pod³odze, biegaj¹ce w kó³-
ko dzieci na podwórku.

W poezji �Brzóski� niemal nie istnieje tak¿e problem kolorystyki. W niektó-
rych tekstach barwy rekonstruowaæ mo¿na dziêki odwo³aniom do �wiata przyrody
� tego rodzaju utworów pojawia siê jednak stosunkowo niewiele. Mówiæ tu nale¿y
raczej o kolorystyce implikowanej przez ogólny nastrój wierszy: �wiat jest w³a�ci-
wie bezbarwny i bezpostaciowy. To w oczywisty sposób sprzeczne z istot¹ zapa-
miêtuj¹cych barwy natury haiku japoñskich.

W cytowanych dot¹d wierszach Brzoskiewicza mamy do czynienia z konkret-
n¹, zwykle jednorodn¹, znan¹ z codziennego do�wiadczenia przestrzeni¹. Widzi-
my tu równie¿ struktury obrazowe zbli¿one do tych wystêpuj¹cych w haiku japoñ-
skich � jedn¹ z najwa¿niejszych kwestii jest przy tym sam fakt tworzenia obrazo-
wych, zanurzonych w powszednio�ci, nieprzegadanych i niekiedy ¿artobliwych
scenek. Dziêki tym ³¹cznikom z orientaln¹ poetyk¹ wyrazistsza staje siê polemika
z za³o¿eniami dalekowschodniego gatunku. Widaæ j¹ na kilku p³aszczyznach:

� w jêzyku: �nieprzezroczystym�, dosadnym, ocieraj¹cym siê o wulgarno�æ,
niekiedy konceptystycznym brzmieniowo. Potoczno�æ wys³owienia znakomicie
wspó³gra tu jednak z dojmuj¹c¹ zwyczajno�ci¹ ukazanych sytuacji. Wierszowe
obrazki s¹ zatem bardzo spójne, lecz taka spójno�æ (jêzyka i semantyki) oddala je
od stylistycznej klarowno�ci haiku klasycznych.

� w kreacji �wiata przedstawionego, gdzie przyroda jest tylko pretekstem do
opisu ¿ycia ludzi i zabawy jêzykiem. Niemal zawsze pojawia siê jaki� �Kazik w mo-
torówce� czy kto�, kto wiersz o wróblach zamknie stwierdzeniem �te ma³e skur-
wielki�. Co wiêcej, w haiku japoñskich drobne zdarzenia by³y sygna³em porz¹dku
�wiata, pokazywa³y jego �tako�æ�. Równie¿ u �Brzóski� istotna jest �uwa¿no�æ
chwili�,  dostrzeganie drobnych � choæ niekoniecznie zakorzenionych w naturze �
zjawisk. Tak¿e tutaj podmiot liryczny nie filozofuje, nie interpretuje rzeczywisto-
�ci expressis verbis. Je�li jednak o klasycznych haiku s³usznie pisze siê, ¿e to �ma³e
epifanie� 89, �haiku� Brzoskiewicza charakteryzuje specyficzny, dosadny �onicyzm�
(choæ z pewnej europejskiej perspektywy klasyczne haiku uznaæ mo¿na tak¿e za
wiersze o niczym, �o g³upotach�), celowa potoczno�æ, banalizm.

� w ujêciu kategorii humoru: wiersze �Brzóski� bywaj¹ �mieszne, tak jak
�mieszny bywa purnonsens, ironiczna konstatacja czy dosadny ¿art, w klasycz-
nym haiku natomiast humor to raczej pogodne przygl¹danie siê �wiatu, niekiedy
lekka autoironia 90. Podmiot liryczny polskich �haiku� nie sili siê na o r i e n t a l i-
z u j ¹ c ¹  afirmacjê �wiata, nie znaczy to jednak, ¿e jego wizjê rzeczywisto�ci uznaæ
nale¿y za druzgoc¹c¹ diagnozê stanu zachodniej kultury. To po prostu wizja ca³ko-
wicie odmienna od haikowej. W tej kulturowej dykcji skupienie na do�wiadczeniu
codzienno�ci wiedzie do zupe³nie innych � ludycznych, przerysowanych, czasem
wrêcz groteskowych � rozwi¹zañ tekstowych.

�Haiku� Brzoskiewicza to do�æ iluzoryczna polemika z poetyk¹ i filozofi¹ haiku
klasycznych. Autor wykorzystuje pewne haikowe wskazania, naprawdê dowodzi

89 O l ê d z k a - F r y b e s o w a, op. cit., s. 17.
90 Zob. przypis 88.
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jednak, ¿e rzeczywiste porozumienie miêdzy odleg³ymi kulturami jest niemo¿li-
we. Tego rodzaju konstatacje rodziæ mog¹ pe³n¹ napiêæ, dramatyczn¹ próbê �baro-
wania siê z kultur¹�, trudne sprawdzanie mo¿liwo�ci transkulturowych mediacji
(Grochowiak) b¹d� wizjê ludyczn¹ (�Brzóska�). Brzoskiewicz pozosta³ w swych
�haiku� bardzo europejski, co widaæ ju¿ w tekstach obrazowo nawi¹zuj¹cych do
klasycznych haiku. Co zatem przynosz¹ inne utwory?

I m a g i z m  �B r z ó s k i�

Niektóre spo�ród omówionych ju¿ wierszy �Brzóski� zdaj¹ siê realizowaæ
za³o¿enia imagizmu, mimo i¿ zwi¹zek miêdzy poszczególnymi cz¹stkami uk³adu
jest tu bli¿szy relacji wynikania ([Ryba oczko puszcza...], £¹ki ³an, [Co� tam...])
ni�li faktycznemu nak³adaniu obrazów. W stosunkowo nielicznych tekstach (szcze-
gólnie tych z tomu Haiku) zidentyfikowaæ mo¿na tak¿e technikê stricte imagi-
styczn¹. W króciutkich wersach zwykle nie udaje siê jednak poecie � tak jak uda-
wa³o siê Grochowiakowi � stworzyæ kilku osobnych (choæ po³¹czonych seman-
tycznie i/lub wizualnie) obrazów w jakikolwiek sposób zbli¿onych do przedstawieñ
znanych z haiku japoñskich. Struktura jêzykowa jest de facto podobna do tej wy-
stêpuj¹cej w opisanych wcze�niej wierszach, lecz zwi¹zki z klasycznymi realiza-
cjami gatunku znacznie bardziej siê zacieraj¹.

Imagizm Brzoskiewicza to w³a�ciwie swoista technika �migawkowa�.
W poszczególnych wersach �kamera� przesuwa siê w inne miejsce, o�wietlony
zostaje punkt przestrzeni, o jakim czytelnik dot¹d nie wiedzia³, jakiego siê nie
spodziewa³. Pewne szczegó³y s¹ wprawdzie wy³uskane z ca³kowicie bezpostacio-
wego t³a, brak jednak jakiegokolwiek dok³adniejszego opisu. Zasygnalizowano
tylko ich istnienie � jako�ci, barwy, kszta³ty (i samo t³o!) zostaj¹ pominiête. Wy-
wo³ywane przed oczyma czytelnika obrazy s¹ wyabstrahowane, poszczególne ele-
menty nie ³¹cz¹ siê w harmonijn¹ ca³o�æ, niewiele wiemy o ich wzajemnych sto-
sunkach. Przestrzeñ prezentowana w wierszu wydaje siê pociêta, niejasna, wyod-
rêbnione s¹ tylko niektóre punkty � trudno powiedzieæ, czy to organiczna ca³o�æ,
czy nie powi¹zany ¿adn¹ rozs¹dn¹ my�l¹ monta¿. Gdyby szukaæ odpowiedników
takich tekstów w �wiecie sztuk plastycznych, oprócz nowoczesnych kola¿y wska-
zaæ nale¿a³oby wstêpne, niedba³e szkice, w przypadku których nie wiadomo w³a-
�ciwie, czy rysownik pokaza³ na karcie fragmenty tego samego obrazu, czy te¿ na
jeden karton naniós³ elementy z kilku planowanych malarskich przedsiêwziêæ. Oto
przyk³ad literacki:

Synek rêk¹ macha
Wiesia krowê wiezie
Krew kapie po stole
Ojciec ju¿ nó¿ niesie [BH 6]

Tu strukturalnych zwi¹zków z haiku praktycznie nie widaæ. U �Brzóski� ju¿
teksty �imagizuj¹ce� przestaj¹ ³¹czyæ siê w p³aszczy�nie poetyki immanentnej z kla-
sycznymi haiku. Pewna polemiczno�æ z haiku zawarta jest w warstwie semantycznej
i w swoistej nonszalancji formy, lecz sama kompozycja jêzykowa i obrazowa od-
cina siê od wschodnich inspiracji, nie podejmuje czynnego dialogu z obcym ga-
tunkiem. Jedynym �ladem po haiku pozostaje tu skupienie na drobnych wydarze-
niach codzienno�ci.
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Najciekawsze w �haikowej� twórczo�ci �Brzóski�, szczególnie tej z lat ostat-
nich, wydaj¹ siê ró¿norodne gry z jêzykiem. Znacznie bardziej ni¿ samo obrazo-
wanie i szukanie p³aszczyzn mediacji miêdzy ascetycznym, zenistycznym haiku
klasycznym a tradycj¹ kulturow¹ Europy interesuje Brzoskiewicza eksplorowanie
mo¿liwo�ci polszczyzny, dla których rozwijania japoñska nazwa gatunkowa jest
tylko modnym szyldem, przewrotnie wykorzystanym chwytem reklamowym. Pre-
zentujê tu kilka najciekawszych pomys³ów na jêzykowe wype³nienie zwiêz³ej for-
my poetyckiej. To ju¿ bezapelacyjnie �niby-haiku�, nie za� (jak w podrozdziale
�Maniera japonica�?) specyficzne �haiku polemiczne�. Poeta zdaje siê nie wi-
dzieæ mo¿liwo�ci dialogu kultur (a w ka¿dym razie nie jest nim powa¿nie zainte-
resowany), ale nie chce z tego powodu rezygnowaæ z ró¿norakich zabaw w jêzy-
ku. Czêsto rezygnuje jednak z ostatniego ³¹cznika z haiku � skupienia siê na co-
dziennych, zwyk³ych scenkach z ¿ycia; odchodzi w stronê epigramatów, sentencji,
krótkich narracji opartych na jêzykowych wieloznaczno�ciach.

�Brzóska� wykorzystuje m.in. z a b i e g i  p a r o n o m a s t y c z n e  � lubuje
siê w kalamburach, fa³szywych etymologiach i aluzjach kulturowych wynikaj¹-
cych z podobieñstw d�wiêkowych:

    M I S T Y K             MINI KIEROWCA S TA R A

Jak S t r a s z y  w mini Kierowca s i ê  s t a r a
m i  s t y k a S t a r s z a  pani Tak jak tylko m o ¿ e
to tylko I udaje Ale s t a r  ju¿ n i e  m o ¿ e
do pierwszego S t r i n g a Taka to historia s t a r a
    (BP 2005, nr 18, s. 92)     (BP 2005, nr 24, s. 92)     (BP 2004, nr 6, s. 100)

Czêsto poeta wykorzystuje dla podsumowania opowiadanej przez siebie hi-
storyjki modyfikowane przys³owia, idiomy, terminy, nazwy w³asne:

               DZIADEK MÓWI OJCIEC DO SYNA

    Zbiera dziadek grzyby Na tobie
        Muchomory str¹ca To  t a k  m o ¿ n a  p o l e g a æ
    Jeden wpad³ do torby ¯ e  j a k b y  c i ê  Z a w i s z a  z o b a c z y ³
B y ³  t o  o   j e d e n  g r z y b  z a  d a l e k o To b y  m u  s i ê  c z a r n o  p r z e d  o c z y m a  z r o b i ³ o
                                 (BP 2003, nr 44, s. 92)              (BP 2004, nr 12, s. 92)

Brzoskiewicz tworzy tak¿e aforyzmy, które sprawiaj¹ wra¿enie ca³kowicie
przypadkowych czy absurdalnych (alogiczno�æ, zaskakuj¹ce tytu³y) 91:

      GRZECHU

£okciem Chocia¿ w ciele
Grzechu Zdrowy duch
Nie Nogi �mierdz¹ mu
Wygonisz Za dwóch
    (BP 2004, nr 43, s. 92)      (BP 2004, nr 48, s. 100)

Przywo³ujê tego rodzaju teksty �Brzóski�, by pokazaæ, do jak ró¿norodnych
celów wykorzystywana bywa modna nazwa gatunkowa. Tu naturalnie zwi¹zek
z orientaln¹ form¹ praktycznie nie istnieje.

91 Zob. te¿ D. B r z o s k i e w i c z, Z³ote my�li psa. Warszawa�Kraków 1994.
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Nierzadko tak¿e absurdalno�æ tekstów Brzoskiewicza nie ma nic wspólnego
z zabawami jêzykowymi. Autor gra purnonsensem, burzy logikê, o�miesza sche-
maty kulturowe (ca³kowicie rezygnuj¹c z orientalnych filiacji w poetyce).

                      PRIMA APRILIS                        JAMES BOND

Roman zrobi³ ¿onie na prima aprilis James Bond
Taki dowcip To twarda sztuka
¯e wróci³ do domu o piêæ lat wcze�niej Nawet jak mia³ granat w bucie
Ni¿ my�la³a To mu tylko dziurê w skarpecie wyrwa³o
                          (BP 2004, nr 14, s. 92)                               (BP 2004, nr 40, s. 92)

Mo¿na by dalej szczegó³owo opisywaæ ró¿norakie jêzykowe i fabularne kon-
cepty �Brzóski�, z perspektywy tego artyku³u by³oby to jednak ca³kowicie bezce-
lowe. Niektóre pomys³y Brzoskiewicza przedstawione w dwóch poprzednich pod-
rozdzia³ach okazuj¹ siê �mia³e, zabawne, celne, lecz w praktyce w ¿aden sposób
nie wi¹¿¹ siê z form¹ haiku. Sygnalizujê zatem te kategorie dzia³añ poety ze �wia-
domo�ci¹, ¿e mamy tu do czynienia z polemik¹ z uniwersum haiku, która odbywa
siê de facto poza dialogiem struktur literackich. Przejêcie nazwy gatunkowej i wy-
pe³nienie jej dowoln¹ tre�ci¹ jest bez w¹tpienia dzia³aniem polemicznym, to jed-
nak dyskusja tocz¹ca siê na zupe³nie innym gruncie ni�li ta, jak¹ pokazywa³ w licz-
nych cechuj¹cych siê japonizuj¹c¹ obrazowo�ci¹ tekstach Grochowiak, i ta, o ja-
kiej mówiæ da siê w odniesieniu do klarownych wizualnie �haiku� samego Brzo-
skiewicza. W istocie jakiekolwiek zwi¹zki z japoñsk¹ poetyk¹ identyfikowaæ mo¿na
jedynie w przypadku tych tekstów, gdzie choæby szcz¹tkowo zachowano japoni-
zuj¹ce obrazowanie. One te¿ pozwalaj¹ zaobserwowaæ, jak pod piórem �Brzóski�
haiku przekszta³caj¹ siê w swoiste europejskie �anty-haiku�.

Zaprezentowane w dwóch ostatnich podrozdzia³ach dokonania twórcy to re-
zygnacja z poszukiwania jakichkolwiek miêdzykulturowych paralel. To tak¿e odej-
�cie od poszukiwañ w³asnego sposobu przedstawiania codziennych do�wiadczeñ.
Brzoskiewicz unika �barowania siê� z form¹ literack¹, w znikomym tylko stopniu
bada, na ile akceptowalne mog¹ byæ orientalne regu³y gatunkowe. �wietnie nato-
miast ¿ongluje dotychczasowymi, wywiedzionymi g³ównie z tradycji awangardy,
konwencjami literatury europejskiej. Dosadnie, prosto przekonuje, ¿e:

Zen
To jedno
A Zenek
To drugie
    (Zen, BP 2005, nr 12, s. 92) 92

Podsumowanie

Artyku³ rozpoczê³am wyliczeniem cech gatunkowych haiku. Opisywane utwory
Grochowiaka i Brzoskiewicza naturalnie nie spe³niaj¹ wszystkich ani nawet wiêk-
szo�ci wspomnianych wyznaczników, nie sposób zatem w ogóle obejmowaæ ich

92 To nb. jedyny znany mi tekst �Brzóski�, gdzie konstatacje kulturowe (czy interkulturowe)
wyra¿one zosta³y wprost.
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dalekowschodni¹ nazw¹ genologiczn¹. Teksty Grochowiaka i �Brzóski� dowodz¹
wszak¿e, i¿ jednym z podstawowych wyznaczników gatunkowych haiku � naj-
istotniejszym chyba z perspektywy nawi¹zañ transkulturowych � jest swoisty typ
obrazowania. Formu³a zwiêz³o�ci � jak �wiadcz¹ przyk³ady omawianych utwo-
rów � pozwala na najró¿niejsze wariacje w obrêbie (stosunkowo) nied³ugiej for-
my. Jedno�æ podmiotu i przedmiotu przedstawienia to warunek, którego spe³nie-
nie okazuje siê czêsto niemo¿liwe. Zakorzenienie w �wiecie natury z kolei wcale
nie musi byæ obligatoryjne. Zachowanie któregokolwiek z innych, poza specy-
ficzn¹ obrazowo�ci¹, wyznaczników haiku nie przes¹dza bynajmniej o mo¿liwo-
�ciach identyfikacji japoñskiego wzorca.

Przygl¹danie siê �haiku polemicznym� przez pryzmat obrazowania pozwala
wychwyciæ kilka istotnych cech charakterystycznych polskich ekstremalnych na-
wi¹zañ do japoñskiego gatunku. Dziêki temu dostrzec mo¿na np. twórczy upór
Grochowiaka, który nawet w wierszach imagistycznych (bardziej konsekwentnie
konstruowanych ni�li kompozycje samego Pounda) usi³owa³ realizowaæ za³o-
¿enia japoñskich poetów, pozwalaj¹c sobie jednak na � zgodne z haikowym po-
stulatem autorskiej szczero�ci � wplatanie motywów i chwytów stylistycznych ca³-
kowicie obcych poetyce Bash®. Widaæ tak¿e, i¿ w przypadku twórczo�ci obu po-
etów teksty nie podejmuj¹ce haikowego wyzwania obrazowo�ci zatracaj¹ jakie-
kolwiek podobieñstwo do swego domniemanego orientalnego wzorca. Ich pole-
miczno�æ (czy raczej � literackie votum separatum) staje siê w pewnej mierze
p o z a a r t y s t y c z n a, nie chodzi bowiem o jakiekolwiek badanie mo¿liwo�ci w³a-
snego warsztatu i formy poetyckiej o obcym rodowodzie, ale tylko � o tworzenie
aforyzmów, epigramatów, wierszy lirycznych, krótkich tekstów purnonsensowych
czy konceptystycznych brzmieniowo, do których doczepiono orientaln¹ etykietkê.

U k ³ a d y  z a r z u c a j ¹ c e  w i z u a l n o � æ  k l a s y c z n y c h  h a i k u  t r a-
c ¹  z a t e m  w   z n a c z n e j  m i e r z e  n a  p o l e m i c z n e j  w y r a z i s t o-
� c i. Okazuje siê, ¿e do kategorii �haiku polemicznych�, a wiêc czynnie podejmu-
j¹cych dyskurs z japoñskim wzorcem, zaliczyæ mo¿na praktycznie te tylko wier-
sze, w których widaæ klarowne odniesienia do haikowego obrazowania. Uk³ady
wizualne to zatem zasadniczy, choæ zwykle nie doceniany, element polskiej pole-
micznej �gry w haiku�.

HAIKU IN POLISH. STEREOTYPES � VISUALIZATIONS � POLEMICS

The article discusses some of the functional aspects of haiku in Polish literature and in Polish
critical awareness. The author delineates most important determinants of this literary form, paying
special attention to the problems connected with visualizations (uses here cognitive categories and
refers to Ezra Pound�s imagism). �niecikowska questions the stereotypes of haiku perception that
function in Polish. She distinguishes between three large groups of Polish texts inspired by oriental
genre: �polemical haiku�, �genre-oriented� haiku, and �quasi-haiku�. The perspective of picture
schemata allows for a detailed description and a comparison of two utmost different forms of haiku
in Polish literature � the last Stanis³aw Grochowiak�s Haiku images collection, and Dariusz
�Brzóska� Brzoskiewicz�s ones (volume Haiku and Haiku �Brzóski� published in �Przekrój�).


