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Mochi-o yume-ni;
orimusubu shida-no
kusamakura

Tylko snem b´dà
noworoczne ciasteczka
poduszkà – liÊcie paproci

Bashº [z dziennika Azuma-nikki, 1681-1682]

kigo: paproç – shida

Jest to wiersz noworoczny, a ciasteczka to 
zapewne tzw. kagamimochi – dwie du˝e kule
z ry˝owego ciasta, ustawione jedna na drugiej
na splecionych liÊciach paproci. Sà przybra-
niem noworocznego sto∏u w domu japoƒskim.
W tym wierszu sta∏y si´ one symbolem 
rodziny i domowego ogniska, które Bashº 
postanowi∏ porzuciç.

42 43

Na-no hana-ya
tsuki-wa higashi-ni
hi-wa nishi-ni

Kwiaty rzepaku
ze wschodu ksi´˝yc patrzy
z zachodu s∏oƒce

Buson [ze zbioru Buson-kushª, 1784]

kigo: kwiaty rzepaku – na-no hana

50 51

Shiraume-ni
akuru yo bakari-to
narinikeri

Bia∏o rozkwit∏a
Êliwa – ju˝ ranek tylko
zbudzi si´ jasny

Buson [ze zbioru Karahiba, 1784]

kigo: bia∏a Êliwa – shiraume

Jest to jedno z trzech haiku, które Buson napi-
sa∏ w ostatnich chwilach ˝ycia. Ci´˝ko chory,
witajàc wiosn´, ˝egna jednoczeÊnie Êwiat.

Haiku
z japoƒskiego t∏umaczy∏a

Agnieszka ˚u∏awska-Umeda
wydanie poszerzone 

i poprawione

«sen»

Haiku / Z japoƒskiego

t∏umaczy∏aAgnieszka ˚u∏awska-Umeda
Wydanie poszerzone i poprawioná

«sen» 1995



haiku · wiosna
1-51

pi´çdziesiàt jeden
kaligramów

haiku · lato
52-87

trzydzieÊci szeÊç
kaligramów

haiku · jesieƒ
88-122

trzydzieÊci pi´ç
kaligramów

haiku · zima
123-148

dwadzieÊcia szeÊç
kaligramów

sen



Haiku / Z japoƒskiego

prze∏o˝y∏a, wybra∏a, wst´pem i komentarzami opatrzy∏a

Agnieszka ˚u∏awska-Umeda
Wydanie poszerzone i poprawione

sen 1995

mojemuNauczycielowi  

6 7

stanowià ilustracje czterech pór roku. Mimo ˝e abstrakcyjne,
sà jak haiga – obrazy w stylu haikai, a wi´c w tym samym sty-
lu, co ni˝ej prze∏o˝one strofy.

Cz´sto przychodzi nam odpowiadaç na pytanie: «Kie-
dy haiku1 powsta∏o i dlaczego jest tak zwi´z∏e?» Na pierwszà
cz´Êç tego pytania odpowiedzieç jest niezwykle trudno, po-
niewa˝ forma poetycka haiku, a dok∏adniej rytm, który two-
rzy kombinacja pi´ciu i siedmiu sylab, si´ga w swoim rodo-
wodzie poczàtków poezji japoƒskiej i najstarszych pieÊni zwa-
nych kayº 2. Wiele z nich zachowa∏o si´ w Kojiki czyli Ksi´dze
dawnych wydarzeƒ [Kojiki ]3 z 712 roku, w Kronice japoƒskiej
[Nihonshoki ]4 z roku 720, w Opisie zwyczajów i ziem [Fudo-
ki]5 z ok. 713, czy wreszcie w Zbiorze dziesi´ciu tysi´cy liÊci
[Man’yºshª]6 – najstarszej z pozosta∏ych do naszych czasów
antologii poezji spisanej w II po∏owie VIII wieku. W ciàgu co
najmniej czternastu stuleci dziejów literatury japoƒskiej
zmienia∏ si´ jedynie sposób wyrazu. W tych najstarszych pie-
Êniach bardzo spontaniczny, uczuciowy i szczery, a ponad sto
lat póêniej – jak to widaç w dworskim Zbiorze pieÊni dawnych
i dzisiejszych [Kokinwakashª]7 z 905 roku – estetyczny i wy-
sublimowany. Ale równoczeÊnie w tym samym Zbiorze spo-
tkaç mo˝na pieÊni, w których zaskakujàce porównania i prze-
noÊnie wykraczajà poza wyrafinowany smak ówczesnych mi-
strzów poezji i przepowiadajà tym samym nadejÊcie innego
ni˝ dworski sposobu widzenia pi´kna. Oto niektórym po-
etom znudzi∏ si´ liryzm i wykwintnoÊç. Od poczàtku XIV
wieku ludowy poeta Kyªsei i arystokrata Nijº Yoshimoto8,
póêniej zaÊ pi´tnastowieczny mistrz poezji Iio Sºgi9, a sto lat
póêniej Yamazaki Sºkan10 zacz´li przekornym i delikatnym
pazurkiem wytykaç za s∏odkie ju˝ nieco obrazki, przep´dza-
jàc z ga∏àzki rozkwit∏ej Êliwy Êpiewajàcego s∏owika, aby w spo-
koju mog∏a si´ pod nià wypasaç... krowa ryczàca z t´sknoty
za wiosnà. Wzruszajàce jest to, ˝e po trzystu latach donios∏ej

obecnoÊci renga w literaturze japoƒskiej, siedemnastowiecz-
nym poetom haikai, rozmi∏owanym w ma∏ych i niepozor-
nych stworzeniach, pi´kne pejza˝e nie by∏y w stanie przys∏o-
niç takich mieszkaƒców wszechÊwiata, jak wróble, ̋ aby i naj-
mniejsze nawet owady. Ich «wspó∏-odczuwajàce» spojrzenia
obejmowa∏y wi´c z równym zachwytem przeÊlicznà ga∏àzk´,
ksi´˝yc, koƒski zad i wiecznie Êpieszàce si´ ˝uczki.

Druga cz´Êç pytania wià˝e si´ z pierwszà, zatem spró-
bujemy odpowiedzieç na nià w sposób bardziej rozbudowa-
ny, poniewa˝ dotyka ona zarówno historii jak i filozofii stro-
fy oraz jej wewn´trznej struktury.

S∏owo «haiku», którym dzisiaj okreÊlamy gatunek ja-
poƒskiej poezji, jest skrótem. Ca∏a nazwa brzmi haikai-no ku.
Je˝eli wyjaÊnienie zaczniemy od koƒca, to ku b´dzie odpowia-
da∏o s∏owu «strofa» albo «wers», partyku∏a -no ma okreÊlaç
dzier˝awczy zwiàzek mi´dzy dwoma rzeczownikami, nato-
miast haikai mo˝e staç si´ kluczem do zrozumienia nie tylko
pewnego rodzaju literatury, ale tak˝e japoƒskiego sposobu
myÊlenia o Êwiecie. S∏owo haikai znaczy «˝art». W Chinach,
a potem w Japonii, nazwano tak styl w poezji i prozie, cha-
rakteryzujàcy si´ dowcipem, niedomówieniem, sztukà zaska-
kiwania. Ale dopiero w Japonii haikai objawi∏o si´ w malar-
stwie i filozofii. Twórcà malarstwa haiga by∏ poeta Yosa Bu-
son. WczeÊniej pewien «szaleniec», jak sam o sobie mówi∏ 11,
Matsuo Bashº uczyni∏ haikai Drogà swego ˝ycia.

Wzorujàc si´ na podziale profesora Tatarkiewicza12

mo˝emy wyodr´bniç w tej filozofii trzy dziedziny:
1. Estetyk´, która b´dzie okreÊla∏a stosunek haijina [bo

tak nazywa si´ poeta haikai] do przedmiotu poetyckiego, do
prawdy, której w tym przedmiocie szuka, oraz sposób odczu-
wania wielorakiego pi´kna – pi´kna osamotnienia [jap. sabi],
pi´kna nietrwa∏oÊci, prostoty i niedoskona∏oÊci [wabi], pi´k-
na tajemniczoÊci i mistycyzmu [yªgen], pi´kna lekkoÊci [ka-

14 15

Bii-to naku
shirigoe kanashi //
yoru-no shika

I ostatni przyk∏ad, w którym rol´ kireji pe∏ni czasownik w for-
mie rozkazujàcej:

Tsuka-mo ugoke //
waga naku koe-wa
aki-no kaze

Precz stàd mogi∏o //
moim p∏aczem i krzykiem
jesienny wiatr

T´ strof´ napisa∏ Bashº przy grobie swego zmar∏ego przyja-
ciela, poety Ikki. Jest to jedno z niewielu prawdziwie drama-
tycznych hokku, które nie ukrywa ludzkiej rozpaczy i uczucia
bezradnoÊci w symbolach Natury.

W niektórych wypadkach mistrzowie haikai dopusz-
czajà pomijanie kireji. Pod warunkiem jednak, ˝e zostanà za-
chowane podstawowe zasady kompozycji, a wi´c aktualnoÊç
strofy pierwszej [tak zwana zasada «tu i teraz»], zaskakujàce
skojarzenia a˝ do ˝artu, g∏´boka treÊç i wielka oszcz´dnoÊç
s∏ów, które raczej zaznaczajà obraz ni˝ go malujà. Hokku –
najpierw jako pierwsza strofa pieÊni wiàzanej, póêniej jako sa-
modzielny utwór, posiadaç musia∏o g∏´bokà poetyk´ i wielo-
warstwowoÊç treÊci. «Powinno byç jak goràce jeszcze z∏oto
pod m∏otem kowala»17 albo jak «zielona wierzba oblewana
wiecznie kroplami deszczu»18 mówi∏ Bashº.

W jego szkole haikai zwanej shºfª, kireji buduje jedno-
czeÊnie treÊç strofy, jej niejednoznacznoÊç i nierozdzielnoÊç.
Przestaje byç wy∏àcznie narz´dziem do komponowania hok-
ku dla poczàtkujàcych poetów. Jest natomiast «dêwi´kiem»
Êwiadczàcym o tym, ˝e poeta osiàgnà∏ wy˝sze poziomy sztu-

ki i posiad∏ tajemnic´. Dla Bashº najwa˝niejszà by∏a umiej´t-
noÊç «uci´cia strofy», czyli zakoƒczenia jej i spe∏nienia jako
samodzielnego utworu poetyckiego. «To tak, jak z Naturà –
mówi∏ – im bardziej si´ jà poznaje, tym poznaç jà trudniej»19.
A wi´c, bez wzgl´du na to, czy kireji jest czy go nie ma, czy
w j´zyku polskim uda si´ t´ «sylab´ ucinajàcà» oddaç, czy nie
– poeta haikai, a za nim t∏umacz, powinien tak skonstruowaç
strof´, aby zachowaç wymagany charakter hokku. Aby, mimo
«spe∏nienia» jej jako utworu poetyckiego, pozosta∏a pierwszà
strofà pieÊni wiàzanej [nie drugà, ani trzecià], otwartà na
wspó∏kompozycj´.

Warszawa, w kwietniu 1993

Przypisy

1 Termin «haiku» po raz pierwszy zosta∏ u˝yty w zbiorze hokku,
czyli pierwszych strof wiàzanych w stylu haikai zatytu∏owanym
Obae-shª [Zbiór much ogoniastych] z 1663 roku, autorem którego
by∏ poeta Sadakiyo. Przez ca∏y okres literatury mieszczaƒskiej [lub
okres Edo, obejmujàcy wiek XVII, XVIII i po∏ow´ XIX] termin
ten u˝ywany by∏ tylko sporadycznie. S∏owo haiku, jako nazw´
gatunku poetyckiego spopularyzowa∏ poeta i krytyk literacki 
Masaoka Shiki [1867-1902].

2 Mo˝na pieÊni kayº nazwaç ludowymi. Komponowane w groma-
dzie, tam te˝ produkowane i odbierane. By∏y jej ˝yciem – póêniej
dopiero zacz´∏y odgrywaç jeszcze jednà rol´ – przerywników
i ozdobników w prozie. Zapisywane onganà, czyli chiƒskimi ide-
ogramami spe∏niajàcymi wy∏àcznie funkcj´ fonetycznà, stanowià
bardzo wa˝ny materia∏ do badaƒ nad staro˝ytnym j´zykiem 
japoƒskim.
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Haiku, wydanie poszerzone i poprawione
w t∏umaczeniu z japoƒskiego Agnieszki ˚u∏awskiej-Umeda

w opracowaniu graficznym Leona Urbaƒskiego wyda∏a 
oficyna ·sen· w Warszawie. Z∏o˝y∏ pismem Adobe 

Garamond i przygotowa∏ do druku na kom-
puterze Power Macintosh 7500

AndrzejTomaszewski 

Wydrukowano i oprawiono w Fabricken Brepols 
n.V. Turnhout, Belgia 1995
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Ewa Repucho 
typografia
kompletna
Kultura książki 
w twórczości
Leona 
Urbańskiego

Oficyna
Wydawnicza
atut

Leon
U

rbański

Leon był fenomenem, który wyrósł 
na gruncie plastyki polskiej jako «osobność»,
ktoś kto dźwiga bagaż potrójnie większy 
od każdego przeciętnego artysty-plastyka –
wspominała Leona Urbańskiego 
Danuta Wróblewska, krytyk i historyk
sztuki. Nie powiem przeciętnego człowieka, 
bo my jesteśmy głusi, ślepi, mało spostrze-
gawczy. Natomiast on miał receptory 
wewnętrzne i zewnętrzne tak wyostrzone, 
że widział i rozumiał w obszarze książki 
i druku daleko więcej, aniżeli nawet 
bardzo utalentowany plastyk byłby w stanie 
zobaczyć. Wobec tego on był monstrum. 
Był czymś w rodzaju nadnaturalnego 
owada, który ma dwadzieścia par czułek, 
zamiast jednej. w stanie zobaczyć. 
Wobec tego on był monstrum. Był czymś 
w rodzaju nadnaturalnego owada, 
który ma dwadzieścia par czułek, zamiast 
jednej. Surrealistyczny portret, jaki 
stworzyła Leonowi Urbańskiemu, 
wybitnemu polskiemu typografowi, 
grafikowi i artyście książki 
Danuta Wróblewska, jest wprawdzie 
nieco zaskakujący, ale trafny. 
Surrealistyczny portret, jaki stworzyła 
Leonowi Urbańskiemu, wybitnemu 
polskiemu typografowi, grafikowi 
i artyście książki Danuta Wróblewska, 
jest wprawdzie nieco zaskakujący, 
ale trafny. 
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na gruncie plastyki polskiej jako «osobność»,
ktoś kto dźwiga bagaż potrójnie większy 
od każdego przeciętnego artysty-plastyka –
wspominała Leona Urbańskiego Danuta
Wróblewska, krytyk i historyk sztuki. 
Nie powiem przeciętnego człowieka, 
bo my jesteśmy głusi, ślepi, mało spostrze-
gawczy. Natomiast on miał receptory 
wewnętrzne i zewnętrzne tak wyostrzone, 
że widział i rozumiał w obszarze książki 
i druku daleko więcej, aniżeli nawet 
bardzo utalentowany plastyk byłby 




