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BEATA kNIECIKOWSKA

Instytut BadaÍ Literackich PAN

Polskie haiku intertekstualne
1. Haiku w Japonii, haiku na Zachodzie (stylistyka, zwizki intertekstualne)

Fraza „haiku intertekstualne” zdaje się w pierwszej chwili literaturoznawczym oksymoronem. Haiku postrzegane jest powszechnie jako najprostsza poezja œwiata, bâyskawiczny, niejako aintelektualny zapis chwili.
Byý moůe zatem tytuâowĊ intertekstualnoœý tâumaczy przeszczepienie
gatunku na obcy grunt kulturowy? – w pozaorientalnym uniwersum proœciutkie wiersze mogĊ potrzebowaý dodatkowych „wzmocnieľ”, moůna
zresztĊ uznaý, ůe sĊ intertekstualne juů przez sam fakt adaptacji obcego
wzorca genologicznego.
Problem okazuje się bardziej zâoůony – juů na poziomie samych pre-tekstów interesujĊcych mnie polskich miniatur. Klasyczne haiku1 nie byây
tak nieskomplikowane i transparentne, jak mogâoby się wydawaý – doœý
wspomnieý pojawiajĊce się u mistrzów gatunku figury stylistyczne2: tatoe
(porównania lub aluzje), honkadori (cytaty, aluzje intertekstualne), mugon
(przemilczenia), kakekotoba (sâowa wieloznaczne lub homonimy), engo („sâowa
lub morfemy, kojarzĊce się ze sobĊ podobnĊ treœciĊ w gâębszych warstwach
Wobec zâoůonej historii gatunku klasycznoœý, niejako wzorcowoœý jednych i marginalnoœý innych tekstów, autorów, szkóâ moůe wydaý się problematyczna. W moich badaniach
skupiam się na zasadniczym nurcie haiku (najistotniejszym w perspektywie ewolucji gatunku
w Japonii i na Zachodzie): twórczoœci Matsuo BashŇ i jego szkoây oraz poezji póŭniejszych
mistrzów uznawanych za kontynuatorów linii BashŇ (m.in. Yosy Busona, Kobayashiego Issy,
reformatora gatunku Masaoki Shikiego).
2 Podaję za: A. Ůuâawska-Umeda, Okolice poetyki Matsuo BashŇ, w: Haiku, wstęp i przeâ.
A. Ůuâawska-Umeda, Wyd. ELAY, Bielsko-Biaâa 2006, s. 231; tejůe, Poetyka szkoây Matsuo
BashŇ (lata 1684–1694), Wyd. Neriton, Warszawa 2007, s. 25.
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znaczeniowych”3), makurakotoba („sâowa-atrybuty, nadajĊce następujĊcym po
nich wyraůeniom szczególnĊ wartoœý semantycznĊ”4). Stare japoľskie haiku
bywaây takůe intertekstualne, nawiĊzywaây aluzyjny dialog z poezjĊ chiľskĊ
lub œredniowiecznĊ lirykĊ japoľskĊ, bywaây wreszcie ekfrastyczne5. Klasyczne haiku nie byây natomiast – czego uparcie nie dostrzega częœý zachodnich
literaturoznawców i haikuistów – pozbawione metaforyki, odarte z wieloznacznoœci, pozbawione (mówiĊc po Ingardenowsku) intrygujĊcych miejsc
niedopowiedzenia. Przekâady, nawet najlepsze, nie mogĊ oddaý wszystkich
wewnętrznych napięý orientalnych miniatur6.
Bardzo istotne w perspektywie transkulturowych7 badaľ nad haiku sĊ takůe modernistyczne przemiany w poetyce tej formy. Przez Japonię przetoczyâa się wielka (u nas dotĊd niedostrzeůona) metaliteracka i poetycka dyskusja
nad zaâoůeniami haiku, zainicjowana w latach 90. XIX wieku przez odnowiciela gatunku, Masaokę Shikiego8. Co więcej – i co moůe w perspektywie
moich dociekaľ istotniejsze – takůe na Zachodzie (we Francji, Anglii, Hiszpanii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Ameryce áaciľskiej) eksperyŮuâawska-Umeda, Okolice poetyki…, s. 231.
Ůuâawska-Umeda, Poetyka szkoây…, s. 25.
5 Zdecydowana większoœý zachodnich czytelników nie ma szansy samodzielnego dostrzeůenia tego rodzaju uwikâaľ japoľskich miniatur – skazani jesteœmy na lekturę erudycyjnych
komentarzy tâumaczy i badaczy; nie zawsze jednak towarzyszĊ one publikacjom przekâadów
haiku.
6 Zob. np. B. Œniecikowska, Ile mówiĊ najkrótsze wiersze? Wokóâ XX- i XXI-wiecznych tâumaczeľ
haiku, „Rocznik Komparatystyczny” 2010, nr 1, s. 85–103.
7 Odwoâuję się do koncepcji transkulturowoœci Wolfganga Welscha, uznajĊc, ůe w ten sposób profilowana komparatystyka kulturowa pozwala lepiej okreœliý istotę badanych przeze
mnie zjawisk. W opisie zwiĊzków między Orientem a PolskĊ nie interesuje mnie postrzeganie
kultur jako izolowanych monolitów. Chcę w miarę moůnoœci unikaý ostrego, zafaâszowujĊcego faktyczny obraz, dualizmu Wschód – Zachód. Zob. np. W. Welsch, Transkulturowoœý. Nowa
koncepcja kultury, przeâ. B. Susâa, J. Wietecki, w: R. Kubicki, red., Filozoficzne konteksty rozumu
transwersalnego. Wokóâ koncepcji Wolfganga Welscha, cz. 2, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznaľ
1998; K. Wilkoszewska, red., Estetyka transkulturowa, Wyd. Universitas, Kraków 2004 (m.in.
teksty W. Welscha, K. Wilkoszewskiej, T. Kostyrko); E. Rewers, Transkulturowoœý czy glokalnoœý? Dwa dyskursy o kondycji post-ponowoczesnej, w: W. Kalaga, red., Dylematy wielokulturowoœci,
Wyd. Universitas, Kraków 2007.
8 XX-wieczne japoľskie haiku pisane bywaây wierszem wolnym, przechodziây m.in. lekcję
symbolizmu i surrealizmu, rezygnowaây ze wskazujĊcego porę roku sâowa kigo, na pierwszym
planie stawiaây odczuwajĊcy podmiot, nie zaœ przedmiot percepcji, bywaây wreszcie erotyczne
bĊdŭ zaangaůowane politycznie (zob. np. Modern Japanese Haiku. An Anthology, wstęp i przeâ.
M. Ueda, University of Toronto Press, Toronto and Buffalo 1976, s. 3 i nast.). Nigdy nie
wygasâ takůe nurt haiku bliskiego klasycznym wzorcom.
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mentowano z gatunkiem juů w pierwszych dekadach XX wieku9 – doœý
wymieniý haikowĊ i inspirowanĊ haiku twórczoœý takich poetów, jak:
Giuseppe Ungaretti, Julien Vocance, Paul Éluard, Antonio Machado, Juan
Ramón Jiménez, Guillermo de Torre, José Juan Tablada, Federico García
Lorca, Ramón Gómez de la Serna, Juan José Domenchina, w latach póŭniejszych m.in. Jorge Luis Borges, Octavio Paz, amerykaľscy beatnicy. Wiele
z tych tekstów sytuuje się blisko zachodniego prototypu gatunku czy, precyzyjniej, prototyp ten tworzy. W haikowĊ dykcję wâĊczajĊ róůne, wyraŭnie
okcydentalne akcenty (na poziomie poetyki i, naturalnie, uksztaâtowania
œwiata przedstawionego), przede wszystkim czerpiĊc jednak z dalekowschodnich wzorców. Haiku wspomnianych autorów sĊ jednak w Polsce
maâo znane – przekâadów jest stosunkowo niewiele, do sporej częœci z nich
trudno dotrzeý10. Nie sposób mimo to oczekiwaý, ůe wspóâczeœni polscy
poeci pisaý będĊ wyâĊcznie w oparciu o XVII-wieczne receptury, na rodzimym gruncie uznane przez wielu za przestarzaâe. Autorzy œwiadomi
swego warsztatu i poetyk swoich czasów nie mogĊ poprzestawaý na twoZagadnienia modernizmu i awangardyzmu haiku sĊ ostatnio bardzo intensywnie eksplorowane w pracach anglojęzycznych – zob. np. J. Johnson, Haiku Poetics in Twentieth-Century
Avant-Garde Poetry, Lexington Books, Lanham – Boulder – New York – Toronto – Plymouth
2011; Y. Hakutani, Haiku and Modernist Poetics, Palgrave Macmillan, New York 2009; J.W. Hokenson, Haiku as a Western Genre. Fellow-Traveler of Modernism, w: A. Eysteinsson, V. Liska, red.,
Modernism, t. 2, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia 2007; T. Lynch, Intersecting Influences
in American Haiku, w: Y. Hakutani, red., Modernity in East-West Literary Criticism. New Readings,
Associated University Presses, Cranbury (New York) 2001. Zob. teů K. SatŇ, Czy moůna
przesadziý kwiat rzepaku? (Japoľskie haiku i ruch haiku na Zachodzie), przeâ. A. Szuba, „Literatura
na Œwiecie” 1991, nr 1, s. 210–217.
10 Niezbyt liczne przekâady Leszka Engelkinga oraz (jeszcze sâabiej reprezentowane) tâumaczenia Andrzeja Szuby i Krystyny Rodowskiej rozrzucone sĊ po kartach róůnych pism
literackich (zob. np. Haiku – wybór, przeâ. L. Engelking, „Tytuâ” 1995, nr 3/4 b, s. 348–360;
Haiku poetów Stanów Zjednoczonych i Kanady, przeâ. L. Engelking, A. Szuba, „Literatura na Œwiecie” 1991, nr 1, s. 218–253; Haiku poetów Meksyku, przeâ. L. Engelking, K. Rodowska, „Literatura na Œwiecie” 1991, nr 1, s. 254–267; O. Paz, Poâudnie, Póŭniej, przeâ. K. Rodowska, „Tygodnik Literacki” 1990, nr 6, s. 7; O. Paz, Wiersze, przeâ. L. Engelking, „Kresy” 1994, nr 17,
s. 79–80). Mamy jeszcze antologię Miâoszowych przekâadów wspóâczesnych anglojęzycznych
haiku sĊsiadujĊcych z japoľskĊ klasykĊ (Haiku, przeâ. C. Miâosz, Wyd. M, Kraków 1992),
Antologię haiku kanadyjskiego (przeâ. E. Tomaszewska, Wyd. Miniatura, Kraków 1993) oraz
niewielki tomik Leszka Engelkinga Haiku wâasne i cudze (Wyd. Miniatura, Kraków 1991) zestawiajĊcy oryginalne miniatury polskiego poety z przekâadami klasycznych haiku japoľskich
i haiku poetów Zachodu (A. Lowell, R. Wrighta, J.L. Borgesa). Nie jest to wybór imponujĊcy
ani teů – co istotniejsze – nie prezentuje wierszy szczególnie intensywnie eksplorujĊcych
rubieůe haiku.
9
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rzeniu „klonów” dawnych orientalnych wierszy czy wręcz – „klonów”
ich tâumaczeľ11.
Będę staraâa się pokazywaý pewne paralele między wspóâczesnymi wierszami polskimi i miniaturami powstaâymi w Europie Zachodniej i Ameryce
áaciľskiej w pierwszych dekadach XX wieku. Zestawienia takie mogĊ szokowaý, uœwiadomiý trzeba sobie jednak, ůe w pewnej mierze polscy autorzy
piszĊcy w latach 80. czy 90. znajdowali się w podobnej sytuacji jak twórcy
francuscy, angielscy, hiszpaľscy lat 20. ubiegâego stulecia12. Powaůniejsze
zainteresowanie haiku w Polsce obserwowaý moůna od poâowy lat 70.13,
pierwsza krytyczna antologia klasycznych haiku opublikowana zostaâa
w roku 198314. Przez z górĊ 50 lat zmieniâo się bardzo wiele, wciĊů ůywy
pozostaje jednak duch modernizmu15.
Wyjaœnienia domaga się jeszcze pojawiajĊcy się w moim szkicu termin
„zachodni prototyp haiku”16. Wyraŭnie rozdzielam niekonkretne, wyrosâe
z niewiedzy i stereotypów17 „wizje” haiku (róůnorodnie, niespójnie opisywanej
krótkiej formy poetyckiej) oraz prototyp haiku na Zachodzie dajĊcy się wypreparowaý z bardzo licznych pozaorientalnych wierszy powstaâych w XX wieku.
Pewne wyznaczniki gatunkowe w oczywisty sposób nie przystajĊ do kulturowych i językowych realiów Okcydentu18. Za cechy kluczowe, tworzĊce
Inna rzecz, ůe takich tekstów jest równieů caâe mrowie.
12 W roku 1920 (1 IX) ukazaâ się numer „La Nouvelle Revue Française” poœwięcony haiku
– za jego polski odpowiednik uznaý moůna zeszyt „Poezji” wydany 55 lat póŭniej („Poezja”
1975, nr 1).
13 Monograficzny numer „Poezji” (1975, nr 1) oraz zeszyt „Literatury na Œwiecie” 1976, nr
10 częœciowo poœwięcony literaturze japoľskiej (zawierajĊcy m.in. przekâady haiku Busona
pióra Ůuâawskiej-Umedy), tomy: Stanisâawa Grochowiaka (Haiku-images, Wyd. PIW, Warszawa 1978) i Leszka Engelkinga (Autobus do hotelu Cytera, Warszawski Klub Mâodych Pisarzy,
Warszawa 1979).
14 Haiku, przeâ. A. Ůuâawska-Umeda, posâowie M. Melanowicz, Wyd. Ossolineum, Wrocâaw 1983.
15 Poœród polskich haiku bardzo niewiele znaleŭý moůna tekstów z ducha postmodernistycznych (wyjĊtki to np. wiersze D. Brzóski-Brzóskiewicza czy haiki-bajki z Hasa rapasa
R. Nowakowskiego).
16 Szerzej na ten temat: B. Œniecikowska, Oryginaây czy imitacje? Wokóâ „najprawdziwszych” polskich haiku, „Pamiętnik Literacki” (w druku).
17 Zob. np. B. Œniecikowska, Haiku po polsku. Stereotypy – wizualizacje – polemiki, „Pamiętnik
Literacki” 2007, z. 2, s. 159–160.
18 Zachodni haikowy prototyp abstrahuje m.in. od koniecznoœci uůycia informujĊcych
o porze roku sâów kigo, operowania sylabĊ/sâowem ucinajĊcym kireji, konkretnych wymogów
wersyfikacyjnych (naturalnych w japoľszczyŭnie, niezakorzenionych natomiast np. w wersyfikacji
11
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haikowy wzorzec (prototyp) w literaturze Zachodu, uznaję jednak: zwięzâoœý
(niekoniecznie ograniczonĊ schematem sylabicznym 5–7–5 i wymogiem
trójwersowoœci); silnĊ, często polisensorycznĊ sensualnoœý obrazowania
(realizowanĊ zazwyczaj w prostych jukstapozycyjnych ukâadach figura-tâo19);
rezygnację z emocjonalnego „ekshibicjonizmu” podmiotu lirycznego; rejestrację drobnego wycinka rzeczywistoœci; oszczędnoœý stylistycznĊ (ale nie
skrajnĊ ascezę); swoisty humor (pogodne, tkliwe patrzenie na œwiat, delikatnĊ autoironię). Liczne utwory opatrywane paratekstualnĊ etykietĊ „haiku”
realizujĊ wybrane tylko spoœród centralnych cech gatunku (a i te w róůnym
stopniu). Do opisu tego szerokiego korpusu wierszy przydatny okazuje się
wâaœnie model prototypowy20. Bezcelowe zdaje się zestawianie zachodnich
haiku z (przekâadami) haiku klasycznych jako najwyůszĊ, najdoskonalszĊ
emanacjĊ tej formy. Rzecz jest tym wyrazistsza, ůe przytâaczajĊca większoœý
zachodnich haijinów nigdy nie czytaâa klasycznych haiku w oryginale.
Uznaję, ůe haikowy prototyp ksztaâtowaâ i utrwalaâ się w Polsce w latach
80. i 90. XX wieku. Częœý omawianych tu wierszy dowodzi wâaœnie tego
procesu „stawania się haiku”, który – w przypadku najciekawszych realizacji
poetyckich – wiĊzaâ się takůe z eksplorowaniem wszelkich okoâohaikowych
pograniczy. Za zasadniczy cel moich dociekaľ uznaję zarówno samĊ eksplorację doœý szerokiego spektrum poezji polskiej ostatnich dziesięcioleci (elementy przyswojone z obcego wzorca i same sposoby transponowania odlegâych form wiele mówiĊ o kulturze docelowej), jak i transkulturowe poszukiwanie nieoczywistych punktów wspólnych pozornie kraľcowo odlegâych
estetyk i literatur. Ciekawym polem dla tak profilowanych badaľ okazujĊ się
praktyki intertekstualne.
literatur europejskich). Wyznacznikiem okcydentalnych haiku nie moůe byý takůe np. zachowanie typowo japoľskich kategorii estetycznych i etycznych.
19 Zob. B. Œniecikowska, Figure/Ground Sensory Segregation in Japanese and non-Oriental Haiku,
w: A. Kwiatkowska, red., Texts and Minds. Papers in Cognitive Poetics and Rhetoric, Peter Lang,
Frankfurt 2012, s. 139–154; tejůe, Ukâady sensualne haiku, http://sensualnosc.ibl.waw.pl
[w druku].
20 Zob. B. Witosz, Gatunek – sporny (?) problem wspóâczesnej refleksji tekstologicznej, w: D. Ostaszewska,
R. Cudak, red., Polska genologia literacka, Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 233–251; R. Nycz, Intertekstualnoœý i jej zakresy: teksty, gatunki, œwiaty w: tegoů, Tekstowy œwiat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze,
Warszawa 1993, s. 68–71; D. de Geest, H. van Gorp, Literary Genres from a Systemic-Funcionalist
Perspective, „European Journal of English Studies” 1999, Vol. 3, No 1, s. 33–50.
Nie znaczy to jednak, ůe w badaniach nad okcydentalnymi haiku nie ma miejsca dla wzorca
gatunkowego jako inwariantu. Zob. B. Œniecikowska, Oryginaây czy imitacje?…; D. de Geest,
H. van Gorp, Literary Genres…, s. 50.
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2. IntertekstualnoyÂ haiku

Japoľskie haiku bywaây intertekstualne. Haiku Zachodu moůna traktowaý
jako intertekstualne21 juů przez sam fakt odwoâania do orientalnego wzorca22
i, poœrednio, do stojĊcego za nim konglomeratu utworów uznawanych za klasyczne realizacje gatunku. W tym miejscu interesujĊ mnie jednak przede wszystkim odwoâania mniej oczywiste – odesâania do róůnorakich tekstów kultury
zawarte immanentnie w polskich wierszach. Problem wymaga bliůszego oglĊdu,
róůnorodnoœý dziaâaľ polskich haijinów zmusza do szczegóâowych analiz.
a. Odwoania do haiku japoÍskich (parafrazy-naturalizacje, aluzje literackie)

Rozpocznijmy od konkretnego wierszowego przypadku. Leszek Engelking, autor pierwszych polskich „prawdziwych” haiku23, proponuje niekiedy
doœý szokujĊce dziaâania intertekstualne24. Szczególnie intryguje sytuacja,
gdy poeta bezpoœrednio zderza swój wiersz i jego orientalny pre-tekst:
châód mnie przeniknĊâ
w sypialni nastĊpiâem
na grzebieľ zmarâej

Wdowiec wieczorem
znajduje na tapczanie
zimne lusterko

Buson (przeâ. L. Engelking)25

L. Engelking26

Posâuguję się terminem intertekstualnoœý w szerokim znaczeniu, idĊc m.in. tropem studium Stanisâawa Balbusa: „(…) intertekstualnoœý rozumiem szeroko – jako wszelkie zaœwiadczone w strukturze utworu (hipertekstu), na którymkolwiek z jego poziomów z architekstualnym wâĊcznie, jawne
(stwierdzalne) odniesienia do literackiego kontekstu, czyli do sfery hipotekstów rozumianej szeroko, a więc do innych tekstów, ich klas, form, stylów, które na ogóâ przez konkretne teksty sĊ
w przestrzeni intertekstualnej reprezentowane” (tegoů, Między stylami, Wyd. Universitas, Kraków
1993, s. 104; zob. teů: tamůe, s. 101–104). UůywajĊc terminologii Gérarda Genette’a, mówiý naleůaâoby raczej o architekstualnoœci (to rozumienie wydaje się jednak nazbyt wĊskie dla poruszanej
przeze mnie problematyki) i hipertekstualnoœci. Zob. G. Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego
stopnia, przeâ. A. Milecki, w: H. Markiewicz, red., Wspóâczesna teoria badaľ literackich za granicĊ. Antologia, t. 4, cz. 2, Wyd. Literackie, Kraków 1996, s. 317–366.
22 O problemie intertekstualnoœci zwiĊzków między tekstami a gatunkami – zob. R. Nycz,
Intertekstualnoœý i jej zakresy…, s. 91–94.
23 Mowa o tomie Autobus do hotelu Cytera wydanym zaledwie rok po Haiku-images Stanisâawa
Grochowiaka, u poczĊtków polskiej fascynacji orientalnĊ formĊ (zob. przypis 13). Haiku
Engelkinga to pierwsze polskie wiersze wiernie odwzorowujĊce zaâoůenia genologiczne
japoľskich siedemnastozgâoskowców.
24 W Autobusie… Engelking twórczo balansuje między pastiszem, trawestacjĊ a przekâadem, jednoczeœnie zestawiajĊc wiersze o róůnokulturowym podglebiu w dialogujĊce pary. W tomie Haiku wâasne
i cudze zaskakuje niekiedy juů samo sĊsiedztwo przekâadów haiku japoľskich i miniatur Engelkinga.
25 L. Engelking, Haiku wâasne i cudze…, s. 26.
26 Tamůe.
21
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Na pierwszy rzut oka wiersz Engelkinga zdaje się parafrazĊ zaskakujĊco bliskĊ
plagiatu27. Nieznaczne semantyczne i stylistyczne róůnice między utworami dajĊ
się jednak ciekawie interpretowaý – pod warunkiem, ůe czytelnik zgodzi się na
drobiazgowĊ mikrolekturę28 miniatur. W obu wypadkach męůczyzna niespodziewanie znajduje drobny, „kobiecy” przedmiot naleůĊcy do bliskiej zmarâej.
U Busona to grzebieľ – œwietnie pasujĊcy do zachodnich wyobraůeľ o pięknej,
dâugowâosej Japonce (ewentualne dodatkowe konteksty symboliczne sĊ nam
wâaœciwie niedostępne), u Engelkinga – lusterko leůĊce na najzupeâniej wspóâczesnym tapczanie (mebel nieznany w dawnej Japonii). Lustro, zauwaůmy, aktywizuje zarówno konteksty symboliczne, jak i sensualne. Jest zimne – to konstatacja dotyczĊca zwykâej temperatury szklanej tafli, dajĊca się równieů czytaý
w perspektywie „châodnego”, smutnego wdowieľstwa. Châód lustra interpretowaý moůna takůe jako daleki oddŭwięk incipitu kompozycji Busona. DojmujĊce
odczucie châodu przenikajĊcego męůczyznę z japoľskiego wiersza u Engelkinga
materializuje się znacznie subtelniej. Wraůeniom taktylnym towarzyszĊ doznania
wzrokowe (obrazowo przestawiona sytuacja liryczna; samo pojawienie się lustra). Polski wiersz jest przy tym dosâownie wyciszony – nie sâychaý ůadnych
dŭwięków (gdy tymczasem przy lekturze haiku Busona niemal sâyszymy odgâos
nadeptywania grzebienia). Swoistemu wyciszeniu zdaje się takůe sprzyjaý trzecioosobowy opis – w miejsce emocjonalnego, pierwszoosobowego wyznania
z orientalnego tekstu. Paradoksalnie, to zachodni wiersz okazuje się odleglejszy
od bieguna emocjonalnego „ekshibicjonizmu”. Bezpoœrednie, bliskie nawiĊzania
do japoľskich wierszy mogĊ zatem, jak widaý, prowadziý do powstania interesujĊcej, wzbogacanej o nowe konteksty aktywnej kontynuacji orientalnego dzieâa29.
Podobieľstwa sĊ jeszcze wyrazistsze, jeœli porównaý wiersz Engelkinga z haiku Busona
w przekâadzie Ůuâawskiej-Umedy: „Châód mnie przenika / ůona umarâa – w sypialni /
nadepnĊâem grzebieľ” (Haiku, [2006], s. 180; podkreœl. – B.Œ.). Bardzo ciekawie podobny
przypadek – zamierzonĊ bliskoœý kompozycji Busona i Shikiego – opisuje Donald Keene:
Japanese Literature. An Introduction for Western Readers, Grove Press, New York 1955, s. 15–16.
Zob. teů analizy haiku Amy Lowell parafrazujĊcych wiersze japoľskich haijinów – J. Johnson,
Haiku Poetics…, s. 63–67.
28 Mikrolektury uznaję za „lektury drobiazgowe, a jednoczeœnie lektury rzeczy drobnych
(nie chodzi bynajmniej o drobne utwory literackie, choý i takie mogĊ staý się jej przedmiotem), z pozoru maâo waůnych. (…) Mikrolektury zwracajĊ uwagę na szczegóâ i opierajĊ się
przede wszystkim na nim” (A. Dziadek, Sztuka mikrolektury Rolanda Barthes’a, w: A. Nawarecki, red., Miniatura i mikrologia literacka, t. 1, s. 30–45, s. 31). Zob. teů A. Nawarecki, Mikrologia,
genologia, miniatura, w: tegoů, red., Miniatura i mikrologia…, s. 9–29.
29 Zob. S. Balbus, Stylizacja i zjawiska pokrewne w procesie historycznoliterackim, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 2, s. 145.
27
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Tego rodzaju utwory okreœlam jako parafrazy-naturalizacje: próby przeâoůenia obcych tekstów na rodzime realia kulturowe, geograficzne, przyrodnicze oraz, co równie istotne, osobiste, podmiotowe. Te przekâady-nieprzekâady od „klasycznych” parafraz odróůnia bardzo silne (zazwyczaj) pokrewieľstwo z „oryginaâem”. Nie sposób jednak okreœliý ich jako pastisze (nie
wyostrzajĊ poetyki klasycznych haiku) czy trawestacje (zwykle nie widaý
nawet cienia intencji parodystycznych).
Parafraz-naturalizacji konkretnych japoľskich haiku jest we wspóâczesnej
polskiej liryce zaskakujĊco duůo. Identyfikacja orientalnej podstawy „przekâadu” nie nastręcza rodzimym orientofilom większych trudnoœci. Zestawienia z japoľskimi haiku nie sĊ jednak zwykle tak oczywiste i tak automatyczne jak w przypadku haiku Engelkinga (dokonuje ich zresztĊ juů sam
czytelnik, nie zaœ autor, a pokrewieľstwa semantyczne bywajĊ mniej wyraziste). Naturalizacyjne praktyki poetów dajĊ róůnorakie efekty artystyczne.
Róůny bywa takůe ich transkuturowy wydŭwięk.
Oto dwa kolejne przykâady polskich wierszy bliskich orientalnym pre-tekstom:
szeœcian powietrza
œwierszcz nawierca cierpliwie
okruchy dzwoniĊ

dokoâa cisza
i nagle gâos cykady
œwidruje skaâę

H.S. Kreis30

BashŇ31

Dziœ kroję pigwy.
Odgarniam siwy kosmyk
– co za aromat!

Lepi ciasteczka
uniosâa rękę by kosmyk
odgarnĊý z czoâa

E. Ledóchowicz32

BashŇ33

Wydobycie stylistycznych i semantycznych drobin róůniĊcych kompozycje
pozwala na ciekawĊ, otwierajĊcĊ nowe konteksty interpretacyjne mikrolekturę. Po raz kolejny intryguje sytuacja, gdy obraz znany z innego kulturowego
uniwersum zachodni autor tâumaczy na po częœci paralelne, ale nietoůsame
doœwiadczenie zmysâowe. Kreis zamieniâ cykadę na rodzimego œwierszcza
cierpliwie i ekspresyjnie (aliteracja oparta na gâosce „r”) nawiercajĊcego juů
nie skaâę, ale niejako antynomiczny wobec niej „szeœcian powietrza” (ewokowanie wzrokowych „wraůeľ niemoůliwych”). Wiersz Ledóchowicz jeszH.S. Kreis, Strumieľ ůóâtego piasku, Wyd. Tyniec, Kraków 2002, s. 38.
31 L. Engelking, Haiku wâasne i cudze…, s. 10.
32 J. Brzozowski, E. Ledóchowicz, áódka z papieru. Haiku, Wyd. Miniatura, Kraków 1996, s. 5.
33 Haiku, [2006], s. 126.
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cze silniej – semantycznie i sensorycznie – dialoguje z japoľskim hipotekstem. Utwór BashŇ to jedno z niewielu klasycznych haiku, w których tropiý
moůna konteksty erotyczne34. Ledóchowicz proponuje miniaturę o zupeânie
innej modalnoœci. Cierpkie pigwy uruchomiajĊ odmienne konotacje niŭli
ciasteczka przygotowywane przez Japonkę z wiersza BashŇ. Siwizna delikatnie osâabia erotyczny kontekst gestu (obnaůajĊc przy okazji stereotypy zwiĊzane z wiekiem i seksualnoœciĊ), aromat wprowadza wreszcie dodatkowy,
pozawzrokowy bodziec (prócz wzroku mamy zatem węch i poœrednio, poprzez samĊ nazwę stosunkowo rzadkiego owocu, smak). Paradoksalnie, to
wiersz-monolog starszej kobiety okazuje się bardziej dynamiczny (semantyka, uůycie wykrzyknika, parataksa35), pozornie analogiczna sytuacja liryczna
uruchamia inne zmysây i generuje innĊ interpretację.
Naturalizacje nie zawsze okazujĊ się udane artystycznie. Doœý często polscy poeci usiâujĊ „przekâadaý” nieliczne (ale znakomicie rozpropagowane)
japoľskie haiku konceptystyczne36. Przykâadowo, Andrzej Tchórzewski
następujĊco „polonizuje” sâynny wiersz BashŇ:
Dzielny ůuk-gnojak
Wysmuklaâ, kupiâ lotnię –
Niebieska waůka.

StrĊczek papryki –
przydasz mu tylko skrzydâa:
czerwona âĊtka!

A. Tchórzewski37

BashŇ38

BashŇ uskrzydliâ strĊk papryki, przemieniajĊc go w waůkę (podobno
w odpowiedzi na odwrotny zabieg swego ucznia39). Tchórzewski rozpoczyna przemiany od rodzimego ůuka budzĊcego skatologiczne skojarzenia,
którego następnie w serii metamorfoz – dalekich od prostego skojarzenia
Samo odgarnianie opadajĊcych na czoâo wâosów moůe byý, naturalnie, interpretowane
jako gest delikatnie erotyczny. Aby dostrzec dodatkowe konotacje sceny, trzeba poznaý
więcej szczegóâów obyczajowych. Ubrana w tradycyjny strój Japonka, unoszĊc rękę, obnaůyý
moůe fragment nagiego ciaâa. Otwarte, niezszyte po bokach kimono odsâoniý moůe wówczas
nie tylko ramię, ale takůe fragment piersi. (Powoâuję się na interpretację A. Ůuâawskiej-Umedy przedstawionĊ w trakcie warsztatów haiku w Paľstwowym Muzeum Etnograficznym
w Warszawie, w maju 2011.)
35 Naturalnie w tym miejscu porównujemy polski wiersz z przekâadem oryginaâu (gdzie
uůyto hipotaksy).
36 Zob. np. B. Œniecikowska, Oryginaây czy imitacje?…
37 A. Tchórzewski, Haiku, Polska Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1999, s. 20.
38 W. Kotaľski, Japoľski siedemnastozgâoskowiec haiku, „Poezja” 1975, nr 1, s. 7 (przeâ. W. Kotaľski).
39 Zob. tamůe.
34
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z japoľskiego wiersza – przerabia w waůkę. W rezultacie otrzymujemy niezbyt udanĊ podróbkę japoľskiego wiersza. Brak tu jakiegokolwiek gâębszego
dialogu z orientalnym tekstem – moůe poza supozycjĊ, ůe u nas wszystko
powinno byý „grubiej ciosane”40.
Oto kolejne zestawienie:
motyl
to pâatek róůy
lecĊcy do nieba

Widzę jak wraca
na gaâĊŭ kwiat opadây…
Ůal, ůe to motyl…

J. Porajska41

Moritake42

OdwracajĊc kompozycję japoľskiego wiersza, Porajska gubi suspens konceptu Moritake. Wyraŭnie blaknie takůe sensualny konkret (czy wciĊů mowa
o percepcyjnym przewidzeniu?). Autorka dodatkowo „przesâadza” obraz
(„pâatek róůy lecĊcy do nieba”), nie dodajĊc ůadnych bardziej oryginalnych –
czy po prostu rodzimych – ingrediencji. Nie moůe chyba oczekiwaý, ůe czytelnicy nie skonfrontujĊ jej tekstu ze œwietnie znanym dalekowschodnim
pierwowzorem, a zestawienie takie nie moůe byý dla wtórnego polskiego wiersza korzystne. Naturalizacja doskonale znanego haiku jest niewĊtpliwie trudna,
ale – moůliwa. Meksykaľski poeta awangardowy, José Juan Tablada, napisaâ:
Powraca na nagĊ gaâĊŭ
nocny motyl
suche liœcie ma za skrzydâa43

U Tablady czytelne pozostajĊ aluzje do BashŇ (kruk na nagiej gaâęzi44) i do
siedemnastozgâoskowca Moritake. Poeta dodatkowo uniezwykla przekaz,
przydajĊc mu sensualnoœci wedle wâasnych juů receptur – i wâasnych doœwiadczeľ zmysâowych. Skrzydâa – suche liœcie znakomicie oddajĊ wyglĊd
i fakturę skrzydeâ ciem (intrygujĊca polisensorycznoœý, lot owada-liœcia widaý i sâychaý), a przy tym – doskonale wpasowujĊ się w stary, ale bâyskotliwie odœwieůony koncept.
Przypomnieý warto Haiku-image Grochowiaka: „Waůka w opisaniu ucznia BashŇ / Jest skrzydlatym strĊkiem papryki / U nas oczyma ogromnymi jak ůarna rzucone w trzciny” (S. Grochowiak,
Haiku-images…, s. 35; analiza: B. Œniecikowska, Haiku po polsku…, s. 164–165).
41 „Haiku” 1995, nr 2 (3), s. 25.
42 W. Kotaľski, Japoľski siedemnastozgâoskowiec…, s. 18 (przeâ. W. Kotaľski).
43 Cyt. za: J. Johnson, Haiku Poetics…, s. 160; [przeâ. – B.Œ].
44 „Jesienny zmierzch / na suchej gaâęzi drzewa / posępny usiadâ kruk” (Haiku, [2006],
s. 188; inna wersja tekstu – tamůe).
40
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Nieâatwo dokonaý udanej naturalizacji tak znanych – i tak ascetycznych –
utworów. Znacznie szersze jest jednak pole aluzji literackich. I tak na przykâad liczne polskie haiku opisujĊ pomyâki postrzegania delikatnie przypominajĊce zdarzenie z wiersza Moritake. Aluzje do starojapoľskiego konceptu
sĊ subtelne, zatarte, byý moůe wcale nie sĊ intencjonalne. Twórcy opisujĊ
róůnorakie percepcyjne zâudzenia dotyczĊce m.in. kwiatów, liœci, ptaków
i, co ciekawe, często takůe œniegu:
w pâatkach jaœminu –
motyl to jeszcze
czy juů kwiat?

Rudy listek spadâ
i pokicaâ po ziemi
rudzik maây ptak

M. Banaszkiewicz46

W. FrĊckiewicz47

ZimowĊ nocĊ
taľczĊ liœcie na drzewach –
czarne gawrony.

Pada œnieg
Drzewa kwitnĊ
Nawet w zimie

Czy to œnieg wróciâ
czy jabâoľ bielĊ kwiatów
okryâa ogród?

W. FrĊckiewicz48

A. Regulski49

M. Biaâas50

mglisty poranek
liœý na gaâęzi
rozwija skrzydâa
J. Maâysz45

Tych dalekich kuzynów haiku Moritake uznaję za teksty ciekawie, twórczo, moůe nawet epifanijnie, chwytajĊce zmysâowo odbieranĊ rzeczywistoœý.
Przyjemnoœci obcowania z wierszami z pewnoœciĊ nie zakâóci tutaj wraůenie
wtórnoœci wobec starych orientalnych konceptów.
b. W dialogu z Okcydentem

RozwinĊý naleůy takůe drugi wĊtek czy teů – drugie skrzydâo polskiej haikowej intertekstualnoœci: problem odwoâaľ do tekstów kultury zachodniej51.
Rozpocznijmy, ponownie, od twórczoœci Engelkinga:
Chmurny dzieľ dzisiaj
nawet na stacji metra
mroczno i szaro52
http://jemallski.blogspot.com/2008_06_01_archive.html [dostęp: 05.06.2012].
http://haikuwiosenne.blogspot.com/search?updated-max=2011-0201T16:58:00%2B01:00&max-results=50 [dostęp: 4.06.2012].
47 http://serwisy.umcs.lublin.pl/w.frackiewicz/KS.htm [dostęp: 27.07.2011].
48 Cyt. za: Antologia polskiego haiku, wybór i oprac. E. Tomaszewska, Wyd. Nozomi, Warszawa 2001, s. 222.
49 A. Regulski, Haiku, czyli zaœpiewy wyobraŭni, Wyd. Hlondianum, Poznaľ 2002, s. 104.
50 „Haiku” 1995, nr 2, s. 12.
51 Zob. np. J. Johnson, Haiku Poetics…; T. Lynch, Intersecting Influences…
52 L. Engelking, I inne wiersze (utwory wybrane i nowe), Wyd. Miniatura, Kraków 2000, s. 91.
45
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Japoľczycy odwoâywali się w swych haiku do klasycznej poezji chiľskiej
i rodzimej. Polski poeta, w peâni aprobujĊc orientalny wzorzec genologiczny,
konsekwentnie poszukuje bliůszych sobie kulturowo punktów zaczepienia.
Odwoâuje się jednoczeœnie do tradycji japoľskiej i zachodniej. Delikatna, ale
bardzo wyraŭna dla czytelników œwiadomych historii haiku na Zachodzie,
jest aluzja do najsâynniejszego „hokku” Ezry Pounda, zafascynowanego
literaturĊ Orientu twórcy haiku-image. Tekst Pounda (w tâumaczeniu Engelkinga!) brzmi:
Na stacji metra
Te twarze widmowe w tâumie;
Pâatki na wilgotnej, czarnej gaâęzi.53

Polski poeta przewrotnie, byý moůe nieco ironicznie, nawiĊzaâ do sâynnego dwuwersu i jednoczeœnie do sensualnych zaâoůeľ haiku. Pound pisaâ
o epifanijnoœci doœwiadczenia zapisanego w sâynnym dwuwierszu54. W metrze Engelkinga brak jakichkolwiek ekwiwalentów „sensualnych bâysków”,
jakimi byây dla amerykaľskiego twórcy zjawiskowe twarze poœród tâumu.
Wszystko jest mroczne i szare, nawet (sâowo znaczĊce w perspektywie intertekstualnych odwoâaľ) na stacji metra55. Engelking zwykle odwzorowuje
w swych haiku typowe dla tego gatunku obrazowanie figura-tâo. W tym
wierszu rezygnuje z niego na rzecz dialogujĊcej z PoundowskĊ kompozycjĊ
monochromatycznoœci, która notabene nie byâa równieů obca japoľskim siedemnastozgâoskowcom56. Temu tekstowi istotnie bliůej do haiku niŭli doœý
niespójnemu obrazowo „hokku” Pounda57.
Podskórna interkulturowa dyskusja jest tutaj wâaœciwie niesâyszalna dla
odbiorców nieœwiadomych haikowej Vorgeschichte na Zachodzie, toczy się
bowiem wyâĊcznie za poœrednictwem delikatnych dziaâaľ w pâaszczyŭnie
Cyt. za: E. Miner, Pound, haiku i obraz poetycki, przeâ. L. Engelking. „Literatura na Œwiecie” 1985, nr 1, s. 105.
54 Zob. E. Pound, Wortycyzm (fragment), przeâ. L. Engelking, „Literatura na Œwiecie” 1991,
nr 1, s. 181–184. Nieco inny przekâad w: E. Miner, Pound, haiku…, s. 105.
55 W kontekœcie haikowej Vorgeschichte przypomnieý warto o odbywajĊcym się rokrocznie
(od roku 2008) konkursie „Wiersze w metrze”, którego częœý stanowi konkurs na haiku. Zob.
http://www.wierszewmetrze.eu [dostęp: 10.11.2012]
56 Zob. np. B. Œniecikowska, Figure/Ground Sensory Segregation…
57 Zob. np. K. Yasuda, The Japanese Haiku. Its Essential Nature, History, and Possibilities in English,
with Selected Examples, Charles E. Tuttle Company: Publishers, Rutland, Vermont & Tokyo
1957, s. xviii.
53
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stylistyki. Praktyka Engelkinga nie jest odosobniona na tle twórczoœci innych
zachodnich poetów, jest jednak w szczególny sposób subtelna. Oto kilkadziesiĊt lat wczeœniejszy wiersz Guillerma de Torre âĊczĊcy czytelne aluzje
do znanego haiku BashŇ58 i cytowanego „hokku” Pounda:
Noc dzwoni liœými
to nie dzwon z Ueno
to dyszenie metra59

W porównaniu z silnie jukstapozycyjnym, nieoczywistym semantycznie
utworem de Torre haiku Engelkinga pozostaje, po haikowemu wâaœnie,
wyciszone i klarownie, mimetycznie sensualne60.
Caâkowicie odmienne interteksty wprowadza Robert Szybiak. Tom Haiku
krymskie61 odwoâuje się do cyklu Sonetów krymskich Mickiewicza (topika, barbaryzmy, sam tytuâ). Dalekowschodnia forma gatunkowa sâuůy utrwaleniu
wraůeľ z orientalnej podróůy (inna rzecz, ůe to dwa zupeânie inne Orienty:
Krym i Japonia). Przypomnijmy, ůe klasyczne haiku, wâĊczane w poetycko-prozatorskie haibun, takůe stawaây się częœciĊ itinerariów.
Na kartach tomu znajdujemy takie m.in. wiersze:
cicho tak cicho
nanizaâem na palce
szmer Subotchanu62

chudy ptak w deszczu
koâysze DerekojkĊ
stadko chryzantem63

zaszczekaj Aju
nim się caâkiem rozsiĊpi
wĊwóz przede mnĊ64

To, moim zdaniem, najciekawsze teksty tomu, istotnie dobrze mieszczĊce
się w poetyce haiku (wierne nawet wytycznym wersyfikacyjnym), silnie, mimetycznie sensualne, wreszcie – metaforyczne, synestezyjne („nanizaâem na
palce szmer”), semantycznie i obrazowo nieoczywiste (co wâaœciwie „koâysze
„chmura kwiatów / czy ten dzwon to z Ueno / czy z Asakusy?” (przeâ. N. Dzierůawska,
cyt. za: N. Dzierůawska, Synestezja w poezji Matsuo BashŇ, Warszawa 2008, s. 28 (na prawach
maszynopisu).
59 Cyt. za: J. Johnson, Haiku Poetics…, s. 145; [przeâ. – B.Œ.].
60 O mimetyzmie sensualnym haiku – zob. B. Œniecikowska, Oryginaây czy imitacje?…; tejůe,
Mimetyzm sensualny haiku, http://sensualnosc.ibl.waw.pl [w druku].
61 R. Szybiak, Haiku krymskie, Wyd. ARIA, Warszawa 1993.
62 Tamůe, s. 22. Subotchan – potok na Demerdůi-Jajle (wyjaœnienie za: tamůe). Obce nazwy
wâasne wyjaœniane sĊ przez autora w przypisach, w zacytowanych wierszach sam kontekst
w pewnej mierze odsâania sensy nieznajomo brzmiĊcych sâów.
63 Tamůe, s. 25. „Derekojka – rzeczka w Jaâcie, dosâ.: osada w wĊwozie” (za: tamůe).
64 Tamůe, s. 23. „Aju – tu: imię psa z Symferpola” (za: tamůe).
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DerekojkĊ”?). Zdarza się jednak, ůe intertekstualnoœý wypiera z wierszy Szybiaka sensualny konkret:
Lubię poglĊdaý
jadĊc na Ajudahu
wypięty zadek65

Utwór wyraŭnie (ironicznie?) dialoguje z Mickiewiczowskim Ajudahem – incipity obu wierszy sĊ równobrzmiĊce. „Wypięty zadek” okazuje się bardziej
obrazoburczy niŭli obrazowy: przede wszystkim kontrastowaý ma z semantykĊ i stylistykĊ romantycznego sonetu. Zdaje się takůe równoczeœnie podkopywaý decorum haiku. To wraůenie nieco mylne – poœród klasycznych realizacji
gatunku jest i taki wiersz Issy (znów – z uœwięconĊ tradycjĊ górĊ w tle):
Wieczór – szczyt Fuji
tuů obok maây tyâek
krzykliwej ůaby
Issa66

U Issy mamy jednak wyraziste, par excellence zmysâowe konkrety (obraz,
dŭwięk, samo zaskakujĊce zestawienie), u Szybiaka – wyâĊcznie dialogujĊce
z Mickiewiczem oznajmienie.
O tym, ůe œwietnie âĊczyý moůna w haiku zapis bogatych doœwiadczeľ
zmysâowych z zanurzonĊ w rodzimej kulturze intertekstualnoœciĊ, przekonuje jednak Stanisâaw Cichowicz:
w podmuchach pâonie
bukowy liœý na grobie
wœród dziennej ciszy67

Tekst odwoâuje się do starej polskiej kolędy Wœród nocnej ciszy, prezentujĊc
jednoczeœnie sytuację kraľcowo odmiennĊ od sceny Narodzenia. Obok
antynomii œmierý – narodziny uruchamiana jest inna, à rebours: dzieľ – noc.
Wiersz Cichowicza „pracuje” jak klasyczne haiku – uruchamia kontekst
intertekstualny gâęboko zakorzeniony w rodzimej kulturze i jednoczeœnie
Tamůe, s. 25.
66 Haiku, [2006], s. 96.
67 S. Cichowicz, Czy moůna przesadziý kwiat rzepaku? 67 haiku, il. Koji Kamoji, Galeria Rzeŭby
Stoâecznego BWA, Warszawa 1997, s. 29.
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tworzy ekspresyjny, wyrazisty ukâad sensualny. Zamiast znicza na grobie
widaý, synestezyjnie pâonĊcy (jaskrawoczerwony?), liœý. Rzecz dzieje się
w ciszy (dŭwięk) i w podmuchach wiatru (wraůenia taktylne).
Aluzje intertekstualne bywajĊ jednak jeszcze subtelniejsze niů w przypadku
„haiku w metrze” Engelkinga. Cichowicz pisze:
cóů po jabâoni
gdy wiatr gdy grad kwiat zerwĊ
falom strumienia68

W wywiadzie udzielonym „Literaturze na Œwiecie” poeta wyjaœnia, ůe „za
pierwszym wersem nic innego nie stoi jak sâynne Hölderlinowskie Wozu
Dichter…”69. Bez autorskiego komentarza czytelnik niechybnie przegapiâby
tę wcale nie wyrazistĊ aluzję w zanurzonym w naturze, zapętlonym skâadniowo tekœcie.
Niekiedy aluzyjnoœý objawia się jedynie (?) na poziomie delikatnych sygnaâów zapoůyczania cudzej poetyki:
Taľczyâa samĊ siebie
– cmentarnica
w koronie gawronów
J. Gawroľski70

Leœmianowski z ducha neologizm, dziwny ontologiczny taniec, zasygnalizowana cmentarna sceneria znakomicie zespalajĊ kraľcowo odlegâe, jak
mogâoby się wydawaý, zjawiska literackie: haiku i „zaœwiat przedstawiony”
Leœmiana.
I wreszcie przykâad mniej udanego nawiĊzania:
bezradny szczeniak
czeka na swego pana
który nie ůyje
U. Zybura71

PozostanĊ same pale. Rozmowa ze Stanisâawem Cichowiczem, „Literatura na Œwiecie” 1991, z. 6,
s. 234.
69 Tamůe.
70 J. Gawroľski, Haiku, Wyd. Miniatura, Kraków 2004, s. 76.
71 U. Zybura, Haiku, Wyd. Kropka, Kalisz 1998, s. 80.
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Utwór narzuca skojarzenia z Kotem w pustym mieszkaniu Wisâawy Szymborskiej. Zamiast kota mamy jednak psa, w miejsce rozbudowanego, intrygujĊcego opisu zachowania zwierzęcia – dwie zdawkowe informacje: pies jest
mâody i bezradny. Wiersz Zybury wypada na tle swego domniemanego hipotekstu bardzo blado. Autorka nie wykorzystuje okazji do odœwieůenia
haiku, powiedzenia czegoœ nowego czy choýby – na nowo. Rezygnuje nawet
z wyrazistej sensualnoœci, co bardzo oddala utwór od haikowego prototypu.
Wtórnoœý (pomysâ kompozycyjny Wody Szymborskiej) i ahaikowĊ niekonkretnoœý (intelektualna refleksja caâkowicie zdominowaâa doœwiadczenie
sensualne) zarzuciý moůna takůe wierszowi Krzysztofa Lisowskiego:
woda pita przez ciebie w skwarne popoâudnie
w ilu strumykach mieszkaâa
âzach obâokach tchnieniach72

Zauwaůmy na koniec, ůe polscy haikuiœci (inaczej niů japoľscy haijinowie) bardzo rzadko wypowiadajĊ się w ekfrazach73. Inna rzecz, ůe w niektórych polskich
miniaturach ekfrastycznoœci moůemy się domyœlaý. Czy np. nie widzimy w wierszu Engelkinga sâynnego Manetowskiego Baru w Folies-Bergère74?
lustro wciĊů zimne
chociaů odbija tyâek
œlicznej kelnerki75
K. Lisowski, 99 haiku. Inne wiersze, Oficyna Literacka, Kraków 1993, s. 6.
Oto jeden z nielicznych „czystych” przykâadów:
gospodyni Vermeera
nalewa mleko z dzbana
w nieskoľczonoœý
(M. Pyziak, Cisza pęka ze œmiechu, Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyľskiego, áódŭ
1999, s. 40).
Częœciej œwiat natury porównywany jest do dzieâ sztuki:
koœcióâ w Tymawie
winoroœl w oknie
przez drzwi widaý traw i zbóů
ruchomy witraů lata
flamandzki arras
œwieci zielono
(J.S. Pasierb, Haiku ůarnowieckie, wybór i oprac. M. Wilczek, Wyd. Bernardinum, Pelplin
2003, s. 32, 33.)
74 Czytelnik szczególnie wyczulony na międzytekstowe dialogi usâyszeý moůe takůe nawiĊzanie do opisu Róůewiczowskiej kelnerki z „zadkiem sklepionym piękniej niů kopuâa (…)
sâynnej katedry” z wiersza Pâytko prędzej.
75 Cyt. za: „Tytuâ” 1995, nr 3/4b (19/20b), s. 347.
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***

Polskie haiku bliskie zachodniemu prototypowi gatunku bywajĊ intertekstualne. Ich dialogicznoœý z innymi tekstami kultury, âĊcznoœý z wczeœniejszymi utworami literackimi i plastycznymi jest – jeœli spojrzeý czysto statystycznie (liczba wierszy intertekstualnych poœród wszystkich polskich haiku)
– stosunkowo niewielka. Warto jednak dostrzec fakt zaistnienia róůnorakich
ukâadów intertekstualnych w miniaturach powszechnie uwaůanych za maksymalnie ascetyczne, bez reszty skupione na transparentnym stylistycznie,
mimetycznym opisie natury. Najciekawsze wydaje się tutaj twórcze przetwarzanie dawnych pomysâów kompozycyjnych, âĊczenie tego, co intertekstualne i intelektualne z tym, co silnie sensualne.
Okazuje się, ůe polscy twórcy podĊůajĊ podobnymi drogami, co zachodni
haijinowie pierwszych dekad XX wieku, wâĊczajĊc w haikowĊ dykcję to, co
okcydentalne na poziomie kulturowym, przyrodniczym, geograficznym,
wpisujĊc w (z pozoru) bardzo hermetycznĊ kulturowo formę wâasne doœwiadczenia zmysâowe i emocjonalne. Moůliwoœý dokonywania tego rodzaju
fuzji artystycznych dowodzi istnienia faktycznych transkulturowych zbliůeľ
między tradycyjnĊ estetykĊ Japonii a estetykĊ europejskiego modernizmu.
Intertekstualnoœý wspóâczesnych polskich haiku uznaý moůna takůe za –
byý moůe w znacznej mierze nieuœwiadomiony – powrót do tego, co w klasycznych haiku obecne od wieków: wielkiej gotowoœci do dialogu.
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Polish intercultural haiku
The paper discusses complex problems of intertextuality of the Polish contemporary haiku.
The first part of the text is devoted to the stylistics and intertextuality of the classical Japanese haiku and haiku of Western poets of the first decades of the 20th century, some of which
have become important intertexts for contemporary Polish haijins’ works. The main part of
the article presents analyses of the Polish haiku entering into textual dialogues with certain
Oriental ones (paraphrases-naturalizations, allusions) and with different Western cultural
texts. The most intriguing works renew old compositional concepts, join the intellectual and
the intertextual with the record of intensive, clear, personal sensual experiences.
Keywords: Western haiku, intertextuality, paraphrase-naturalization, allusion, transculturality

