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TANKA/ ТАНКА (на извору)
Princess Ki (d. before 696?)
Принцеза Ки (умрла пре 696?)
When even they, 				
The wild ducks by the bending shore
Of the pond at Karu, 			
Do not sleep alone at night 		
On the gemlike waterweed. . .		

Кад чак ни оне,
Те дивље патке на обали језера
Што кривуда у Кару,
Не спавају саме ноћу
На бисерном воденом биљу ...

Mistress Fufuki (active ca. 676)
Mетреса Фуфуки (активна око 676. године)
The thrusting, clustered 			
Boulders on the riverbank 			
Bear no trace of grass: 			
Forever young, I too would be 		
A maiden till the end of time. 		

Ни трага од траве
На стенама нагомиланим
Што се тискају на обали реке:
Заувек млада остаћу и ја,
Девојка до краја свог века.

Over the still pools 			
Of Mano Bay they built a bridge, 		
Planking it by day 			
And night with all her heart she yearns,
My love, and comes in dreams. 		

Над мирним водама
Залива Мано подигоше мост,
Облажући га даскама дању и ноћу.
Свим својим бићем чезне,
Љубав моја, и jaвља ми се у сну.
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Come to me always 			
Like the flower of the always-plant 		
Down by the river: 			
Always, always come, my love –		
You’ll never be out of season! 		

Дођи ми увек
Попут цвета воденог биља
Доле крај реке:
Буди увек уз мене, љубави моја –
Никад ти ниси ван сезоне!

Prince Otsu (663–86)
Принц Оцу (663-86)
We lay together, 				
Knowing well the harbor guard 		
Would snare our ship, 			
Mooring us with magic words, 		
Exposed on the open shore. 		

Легосмо заједно,
Добро знајући да ће лучка стража
Ухватити у замку наш брод,
Усидрујућ нас чаробним речима
На отвореној обали.

On Iware Pond 				
(Fifty of a hundredfold)			
The mallards cry; 			
Shall I see them only today 		
And vanish into the clouds? 		

На језеру Иваре
(Педесет од стотину)
Гласају се дивље патке;
Хоћу ли их видети само данас
Па нестати међ облацима?

Princess Oku (661–701)
Принцеза Оку (661–701)
Night had worn away, 			
My brother, when I sent you off 		
On the road to Yamato; 			
Dawn began to streak the sky, 		
And I stood there drenched with dew.

Ноћ дубока беше,
Брате мој, кад те испратих
На пут за Јамато;
Зора прошара небо, а ја још стојим тамо,
Нема, влажна од росе.

Though two were to go, 			
The going over would be hard: 		
The autumn mountains –			
How are you managing, my lord, 		
To cross them all alone? 			

И да су двојица кренула,
Тегобно би било прећи
Те јесење планине –
Како успеваш ти, господару,
Сасвим сам да их проходиш?
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In the land they call 			
Ise of the Divine Wind 			
I might have stayed; 			
For what purpose did I come, 		
When I knew you were not here? 		

У земљи што је зову
Исе Божанског Ветра
Могадох да останем;
Зашто ли сам дошла
Кад знала сам да овде ниси ти?

When I knew my lord 			
Whom I desired to look upon 		
Was no longer here, 			
For what end did I come back –		
Merely to tire my horse? 			

Кад знадох да мој господар
Кога жарко желех да видим
Није више овде,
Зашто ли се вратих –
Само да изморим коња?

I, who belong 				
To the mortal race of man –		
From tomorrow 				
Shall I look on Futagami, 			
A mountain, as my brother? 		

Ја што смртник сам
Ко сваки људски створ –
Хоћу ли од сутра гледати
На Футагами гору
Ко на брата мога?

Though with my own hand 		
I could pluck andromeda 			
On the stony shore, 			
No one says my lord is here 		
That I might show him flowers. 		

Мада бих руком својом
Могла да узберем рузмарин
На каменитој обали,
Нико да каже да ту је мој господар
Да му покажем цвет.

Prince Kawashima (657–91)
Принц Кавашима (657–91)
Where the white waves splash 		
Across the branches of the pines 		
Along the sandy shore, 			
How many ages have they passed, 		
These offerings on the boughs? 		

Тамо где бели валови
Прскају преко борових грана
Дуж песковите обале,
Колико ли су дуго пролазили
Крај тих понуда на гранама?

Prince Yuge (d. 699)
Принц Југе (преминуо 699)
Rather than yearning 			
For my young love as I do, 		

Наместо да тужим
За млађаном драганом,
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Better had I been 				
An autumn clover blossom 		
Fallen after flowering! 			

Боље би било да сам
Цвет детелине јесење
Што свене чим процвета!

When evening falls, 			
The salt tide will come flooding in, 		
And that is when 				
I would go down to Suminoe 		
To gather gemweed in Asaka Bay. 		

С вечери
Кад слана плима плави обале,
Спустићу се низ Суминое
Да скупљам сјајно морско биље
У заливу Асака.

Stopped in the roadstead, 			
A great ship rides at anchor 		
Constantly tossing 			
With the burden of my love, 		
I waste for another’s girl. 			

Заустављен у сидришту
Велики брод се укотвио
Непрестано се ковитлајући
Са бременом моје љубави
Што је траћим на туђу девојку.

Better had it been, 			
Like the white dew on the leaves 		
Of autumn clover, 			
To have dried into the air, 			
Rather than live in this yearning. 		

Боље би било
Као бела роса на листовима
Јесење детелине
Да се осушим на зраку
Но да живим са овом жудњом.

Empress Jito (645–702)
Царица Џито (645-702)
Spring must be over, 			
Summer seems to have arrived: 		
White barken-cloth 			
Garments are laid out to dry 		
On Heavenly Mount Kagu. 		

Можда пролеће прође
И лето већ дође
Јер, ено, бели се
Небесни брег Кагу
Од одежда што се суше.

Even a burning flame 			
Do they not say one can take, 		
Hold it in one’s hand, 			
Bundle it to stuff a bag? 			
But I am not so clever. 			

Чак и пламен ватре,
Зар не кажу тако, може се
Држати у руци,
Свити па у торбу сабити?
Но ја толико памети немам.
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Jim Kacian, САД
ХАИКУ БУКВАР
(наставак)

Хаибун
Хаибун, буквално „хаику проза“, је још једна форма која је скоро
нестала у Јапану, али која доживљава процват на Западу. Прозни део, обично
телеграфски по стилу и специфичан по контексту песме, претходи хаикуу или
га укључује, што се може сматрати кулминирајућим фактором дела у целини,
али који не би требало да понавља суштину прозног дела. Постоји неколико
стилова, укључив онај који објашњава (који у суштини описује како је настао
хаику):
1. Хаибун: „Време громова“
Дани у пустињи су обично испуњени плаветнилом неба. Али у лето
монсуни крену вијугајући од Мексичког залива, дижу се преко сувих планина,
извијају у тамне облаке, засене сунце и затутње коритима потока. Понекад
пада киша. Обично не. Када се облаци нагомилају и затутње, али се растуре
без кише, Индијанци Тохоно О’одхам из јужне Аризоне кажу: „as t-iatogi“,
„само су нас варали“. Сваког летњег поподнева мој пас изгледа забринуто,
начуљи уши, очекујући прву тутњаву. Чак и кад је не буде, она одређује ритам
ових дана.
			
тегобан сан –
			
грмљавина залепршала
			
завесе
				

. . . Tom Lynch
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есеј (који расправља о неком предмету, најчешће природи, а хаику користи
као илустрацију или за појачање доживљаја):
2. Хаибун: „Поља репице“
Цело поподне нам је требало да се померимо возом од Аките до Нигате,
идући североисточном обалом Јапанског мора. Сваки омањи град у који бисмо
стали био је окупан успављујућим пролећним сунцем и врвео од уличних
занатлија. Пролазимо крај групе ротаријанаца из Уго-Хоња, коју затичемо
како ручају, а затим наилазимо на сељанке које се окупљају да иду у куповину
у Сакату да би касније отишле по децу када се буду враћала из школе кући
у удаљеном Амарумеу. Сви нас посматрају са подношљивом радозналошћу,
али нико неће да седне крај нас.
Крећемо се крај насипа и дуж ауто-путева, испод мостова и преко јаруга,
лагано се упознајући из прве руке са изазовима овог земљишта и многим
начинима на које се ови људи боре са њим. Географија има много везе са
карактером, а карактер је, каже нам Томас Харди, судбина. Овде земља
блиста од карактера. Примална снага се не огледа у апстракцијама, већ у
чистом битисању: идеална купа Фуђија, слапови Јоњусанмана. Један од
првих митова о постанку Јапана говори о томе како су се с времена на време
будили огромни кои чије су борбе дубоко испод морске површине потресале
земљу и доводиле до сеизмичких активности. Анимизам је био популарна
религија дуже од миленијума и још увек има великог значаја за емотиван, ако
не и буквалан, живот становника. Занимљиво је да су се током година након
експлозије атомске бомбе кои и друга створења покопана у рационалном
сећању поново појавила али у знатно другачијем облику. Гозила, Мотра и
друге, чији су покрети у ранијем изгледу змајева некада стварали карактер
земљишта, сада су се преселиле директно на територију човека, ходајући
његовим путевима, уништавајући његове градове. Не обазирући се уопште
на отпорност човека, доказују се само кроз борбе са моћницима равним по
величини. А ми људи се спашавамо од уништења само због њихове полуслепе
равнодушности према нама. Разумљиво је да култура чије је окружење тако
пуно непредвидљивих и кобних догађаја тежи да преузме контролу као
водећи принцип. Али у оваквом резоновању постоје шупљине, баш као и у
тунелима токијске подземне железнице. Контрола је илузија коју смо себи
допустили, а она је релативна. Као полазиште културног zeitgeist-а, она
подрива дивљи и стварни свет у корист оног фабрикованог и покорног. Ово
се може рећи за читаву уметност, читаву културу, али се мора признати да
бонсаи, икебана и сродне уметности не представљају љубав према природи
као таквој (како се верује у народу), већ оној која се може обликовати руком.
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Али, мада наш разум може бити преварен, не дамо се тако лако завести да нас
понесе мит. Зебемо од помисли да смо вазда немоћни пред најпотентнијим
силама природе; да наше планирање окружења никада није без немерљивих,
мада не увек и очигледних или непосредних, штета; и да на крају, немамо где
другде да живимо. Естетика која препоручује управљање неуправљивим ће
на крају пропасти; може успети само као замисао, и мора атрофирати, лишена
прималне снаге. Пејзаж се даље котрља. Њиве су сада углавном празне, јер
је тек пре месец дана хладан сибирски ветар престао да дува преко Северног
мора. Али, репица је у цвету а њена широка поља се протежу у свим правцима.
Сетим се Бусона:
			
			
			

Поље репице:
Сунце на западу,
Месец на истоку.

Оно је за нас исто, двеста педесет година након што ју је песник
описао, а може се веровати да се овде ништа није променило све то време.
Овај воз, што пролази кроз град, предграђе и поље, омогућава нам да
бацимо поглед на дворишта и приватне просторе живота људи. Свуда су
лепо обрађена земљишта, алатке поређане на клупама, извајани борови,
а тек ту и тамо понешто екстравагантно. Овде су откривалачка дела духа,
чини се карактеристична за ове људе: згодна, вешто изведена, искрена. Ту и
тамо може се видети баштенска столица учвршћена растињем око ње; или
мушко рубље обешено да се суши на сунцу. Али свуда су мала откровења
ових живота, нека од којих је лако протумачити, нека теже, а сва говоре о
животу ван унутрашњег простора, или пре, унутрашњости афектираној и
лако објашњивој животом који се проводи напољу, под сунцем.
			
			
			

рибњак у дворишту –
незасити кои
разбио месец

				

. . . Jim Kacian

приповедни
3. Хаибун: „Губљење редова Садерленда“
Стивен Спилбергову узбудљиву оптужбу рата - крвавог и грозног покоља
на плажи у Нормандији - било је тешко пратити док сам седео у мрачној сали
за време матинеа који су се давали радним данима. А онда, одједном, поменут
је број 506 и умало не доживех нервни слом; то је био број наше јединице за
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пешадијску обуку који покрену лавину старих сећања и незацељених рана
због Садерлендове смрти. Живот једног дивног људског бића проћердан у
заборављеном рату; изгубљена младост и затрвени снови доброг пријатеља.
Још могу да га видим како стоји у војним чизмама умрљаним кентакијевским
блатом. остаци хладне кише како му капљу са шлема и огртача. цигарету у
устима коју ми припаљује. а онда другу себи. Закопано испод овог сећања,
које у себи носим скоро 50 година, је тело изрешетано мецима које се натапа у
разјареној корејској реци, а онда долази сцена, дуга и непопустљиво намерена
да изазове лудило . муљ се лагано таложи на лепо лице мог пријатеља . мирно
. нежно . тихо ... Да, војник више не чује паљбу; млади војник више не чује
како му се река бучно слива низ грло. Миран је . као што ћу и ја ускоро бити .
			
			
			

савијена застава
и део мене се спушта
с његовим ковчегом

				

. . . Jerry Kilbride

прича о сну или дневнички запис
4. Хаибун: „Полица у остави“
Грнчарске радње су ти биле слабост. Кад год бисмо наишли на неку, очи
би ти се за њу приковале. Погледао би ме речима, које некада не би изговорио:
„Имамо ли времена? - Да, хајде да погледамо“. Обично не би тражио ништа
посебно - само би уживао гледајући, додирујући и држећи у рукама вешто
израђене корисне ствари. Кад си баш морао нешто да купиш, одлучивали
бисмо се за шоље за кафу - никад ти их није доста! И тако смо их имали пуну
полицу у остави - већина је била ‘твоја’, а неколико ‘мојих’.
			
			
			

после шест недеља –
њене шоље за кафу
на задњем делу полице

				

. . . Cyril Childs

и путнички дневник
5. Хаибун: „Ки Вест“
Ки Вест, стварни крај пута и најјужнија тачка у континенталном
делу Америке. Cayo Hueso, како су га назвали шпански истраживачи –
10
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Острво костију због остатака рођених Американаца које су пронашли
расуте по тропској пустоши. Сада је живих много више него мртвих док
на хиљаде туриста вуку своје уморне кости низ уске улице оивичене
палмама, решени да виде све што мало острво може да им понуди.
Најомиљенија дневна активност је посматрање заласка сунца, када се на
стотине људи окупља на пристаништу у кварту Мелори, где их забављају
уличне трупе пре и након што се сунце спусти у океан док природа нуди
ошамућујући лајт шоу.
			
			
			

наранџасто сунце
спушта се испод хоризонта –
маса аплаудира

Када се заврши главни догађај, гужва се смањује јер многи крећу назад
у славне барове у Улици Дувал. Sloppy Јое’с Bar, једно од Хемингвејевих
свратишта, је на отвореном и препун туриста, жељних да упију нешто од старе
атмосфере (као и рум) која је, тобоже, инспирисала Оца. Али у Хемингвејево
доба ту су свраћали рибари и морнари, није било аутомата за кеш када би
пијанцима понестало пара и није било киоска на којима су се продавале мајце
са његовим ликом, који је некако изгледао прилично тужно, какав је, у ствари,
и био.
			
			
			

Sloppy Joe’s Bar –
крцат Хемингвејевим
двојницима

На крају пута сетим се шта је Dos Passos написао у писму Хемингвеју:
да је његово путовање возом пешчаним острвима Киа било „као у сну“.
До 1935, 23 година након што је завршена, железница је нестала у налету
урагана. Склизнем за волан кола и кренем према северу, једином правцу
којим могу да идем. Вода боје аквамарина пружа се докле поглед може да
допре са обе стране уског пута, а јарко сунце се одбија о њу у многобројним
нијансама. Предео испред мене подсети ме на Башоов последњи хаику, који
ме је инспирисао да напишем и свој последњи о овом очаравајућем месту.
			
			
			

путовањем Кием...
моји снови лутају
врелим мостовима

				

. . . Brett Peruzzi
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Хаига
Хаику је настао у Јапану као уметност сликања, али и књижевна: чак и
када уз њега није придодат суми-е или друга илустрација, презентација саме
песме, у њеном калиграфском облику уз коришћење визуелних елемената
и простора, пружала је визуелно задовољство колико и поетско. Хаига је
природан продужетак ове инклинације: комбинација хаикуа и илустрације.
Многи хаику мајстори су илустровали своја дела, често веома вешто.
Бусон је, на пример, био професионални сликар. Чак и они који нису били
много вични сликарству показују известан таленат да прикажу своја дела, а
повремено и дела других, уз привлачну једноставност.
Постоје три главне традиције хаиге: приказивање предмета песме на
илустрацији:

			

			
			

Хаику: Bruce Ross
Слика: David Murray Ross

оне које илуструју нешто што није дато у песми што посредно отвара песму
у другачијем и дубљем правцу:

Хаику и слика: Stephen Addiss
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и портрет или ауто-портрет песника који је написао хаику:

					

				
				

Хаику и слика: Jim Kacian

Све ове школе се још увек практикују, а хаига, мада релативна новина
на Западу, овде доживљава препород. Поред ових усвојених врста хаига, већ
су се појавиле школе хаиге које су ендемичне за Запад и које обећавају да ће
оживети ову уметност. Оне укључују апстрактну хаигу, која делују сугестивно
око хаикуа:
 				
и хибридан источно/западни стил			
				
сликарства који тежи да представи
				
оно најбоље из обе традиције:

				
				

Хаику: Raffael de Gruttola
Слика: Wilfred Croteau

  

  

Хаику и слика: Jeanne Emrich
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Има и других трендова, а биће посебно занимљиво посматрати како се
ова уметност развија док добија импулс овде ван њене домовине.
Хаику и друге уметности
Поред очигледне везе између хаикуа и сликарства, постоје и традиције
хаикуа и других уметности. Мада нећемо овде моћи да их репродукујемо,
могли бисте лако замислити неке њихове видове, а можда и открити да вас
ово инспирише да размислите о властитом уметничком одговору на хаику
сензибилност у другом медију.
Поред презентације хаикуа уз пратњу музике, учињени су озбиљни
покушаји да се хаику уведе у западну уметничку музику. Они се крећу од
импресионистичког представљања једног хаикуа до хорског извођења групе
песама и симфонијске музике која укључује хаику. Пратећи инструменти иду
од гитара и флаута до клавира, жичаних квартета и малог оркестра. Многи
од истих оних проблема презентације који се срећу код читања хаикуа, срећу
се и код њиховог музичког извођења, па ће бити занимљиво видети како се
различити композитори суочавају са овим изазовима. Још увек није снимљен
CD са хаику музиком, али постоји корисна дискографија.
Уз то, у новије време је уведен интерпретативни плес којим се тумачи
хаику. Занимљиво је упоредити ове начине презентације хаикуа са хаигама
за оне песме које су представљене на оба начина. Априла 2000. је у Бостону
изведен концерт хаику плеса а други 2001. у истом граду при Хаику Северне
Америке. Следили су и многи други.
Поред овога, традиционалне јапанске уметности икебане, калиграфије и
суми-е сликарства су веома прикладне за интерпретацију хаикуа и често се
користе у ту сврху.
Као и обично, циљ ових уметничких визија је да изнађу начин на који се
визија песника може пренети кроз присан контакт са посматрачем. Прилично
је тешко дати оцену свих ових покушаја, али је оно што је најважније пренос
хаику тренутка: да ли вам је уметник јасно саопштио тренутак откровења? Кад
год се то постигне, без обзира на медиј, долази до очитог оснажења поетског
модалитета. Ово вероватно није последња реч, али може послужити као
начин да се позабавимо тек укрштеном формом, која би се могла посматрати
бар као неки почетак.
Девето поглавље: Презентација
Сврха хаикуа је да се подели са другима; он нема другог циља. Можда
има неких ствари које произилазе из овог дељења–поезија је моћна магија,
а у прошлости је коришћена за лечење, подстицање, буђење сећања и
14
*********************************************************************************

извештавање, поред осталог–али све то произилази из ове прве намене.
Много је начина на које се хаику може поделити. Већ смо говорили
о објављивању, а то је и најчешћи начин на који се поступа са хаикуом а
предност му је та што има највећу потенцијалну публику. Али, мада има
неких врлина, недостаје му, на пример, непосредност међуљудског контакта
или могућност да се чују нијансе гласа. У овом поглављу ћемо размотрити
неке начине на које је хаику био представљан интимно и гласно у прошлости
и предложити неке друге начине који се могу испробати.
Тачно је да је хаику тешко читати, а посебно појединачне песме. Тешко
је створити импулс у току читања једног хаикуа: док читалац изналази свој
ритам или док се слушалац потпуно усклади са висином тона и интонацијом
онога који чита, песма је завршена. Такође, хаику је врло густо испуњен
сликама, па се слушалац може брзо осетити презасићеним. Ово се може
упоредити са кутијом чоколадица: све су примамљиве, али ако их све
одједном поједемо, нећемо се заситити већ осетити тупост. Између ова два
стања постоји граница, а њу није увек лако предвидети или препознати. У
круговима хаикуа на енглеском се развила стандардна пракса да се хаику
прочита, затим направи пауза, па да се прочита још једном пре него што се
пређе на следећи. Овим се омогућава да се слике урежу у памћење слушаоца
по други пут и да се постигне резонанца. С друге стране, овај начин читања
онемогућава појачање импулса. Па ипак, ово се за сада мора сматрати нормом
начина читања, која је посебно корисна за појединачне песме.
Овде је кључни фактор стварање корисног времена за читаоца како би
могао себе да замисли у датој ситуацији и да је сам искуси. Коришћена су
и многа друга средства за постизање истог ефекта. Једно од њих је звук
гонга или звона након читања песме, при чему се наредна песма не чита док
сасвим не престану вибрације звона. Други маштовити начин за читање на
отвореном је пуштање хелијумских балона, при чему се следећа песма чита
када се балон изгуби из видокруга.
Ове технике су посебно корисне, као и раније, за појединачне песме или
групе песама неколико аутора. С друге стране, постоји опасност да се изгуби
резонанца због одвраћања пажње на звукове или призоре који се јављају
између читања песама. Такође, последња поменута техника можда није
најбоље усклађена са савременом еколошком и конзерваторском праксом.
Другачији начин стварања времена и резонанце је употреба другог медијума,
као што је музика, заједно са читањем. Често индивидуални музичари прате
читаоца, најчешће свирач на шакухачију или самисену, али све више и
музичари који свирају западне инструменте, као што су обоа, кларинет или
флаута. Користе се често и жичани инструменти, посебно гитара или виолина.
Овде се због развоја музичког дела (који, под идеалним условима, подражава
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песму која се чита), створила музичка пауза, која може бити посебно дирљива
ако је успостављена добра веза између два извођача. Наравно, ако музичари
нису усклађени, музика може све да уништи.
У случају сликарства, или фотографије, или плеса или физичких
манифестација, важе ова иста правила са истим потенцијалним предностима
и тешкоћама.
Код дужих читања, циљ је обично да се постигне равнотежа између
поједине песме и кретања целине. Ова два последња начина су подесна за
дуже презентације, као и за читање једне песме за другом. Уз то, и начин
читања може да се прилично разликује. Посебно ефектан начин, ако се не
ради о губљењу посебне резонанце одређених песама, је џез читање, при
чему се бујица песама у којима каскаде слика запљускују слушаоца чита
једна за другом, са посебним нагласком на ритмичке елементе песама. И ово
се може поткрепити музичком пратњом а оснажује и историјску везу хаикуа
на енглеском језику са битницима.
Затим имамо циклично читање, при чему се песме читају два или више
пута у различитим интервалима током читаве презентације песама. На овај
начин се слушалац упознаје са песмом по први пут и омогућава да резонанца
расте са сваким новим читањем, истовремено подстичући стварање известне
количине импулса током читаве презентације. Ово је посебно згодно када се
ради о песмама које су повезане тематски, сезонски или емотивно.
Ретко, али не и нечувено, је певање, при чему читалац све песме
презентује високим тоном и, често, мелодијом. Ово је одиста креативан
начин који надилази обично представљање и залази у област нове форме.
Може бити инспиративно, али очигледно да зависи од талента који не
мора да поседује сваки песник. Корисно је размотрити и разлике између
традиција по овом питању. Јапанци ретко користе ове методе, јер више
воле чисто читање, мада се код њих можда чешће јавља певање. Један од
разлога овоме је можда то што Јапанци користе специфичнији ритмички
ослонац него ми на Западу, којима више одговара традиција слободног стиха.
Јапански хаику, посебно онај који се држи традиционалних појмова о
формату, подразумева ритмички образац који уобличава читање сваке песме.
Можемо га упоредити са мрежом од осам бита по стиху, пута три стиха,
тако да се добија укупно 24 бита. Не мислим на битове као на нагласке на
енглеском: боље је да их представимо као откуцаје метронома, ненаглашене
али који означавају специфичне протоке времена специфичним темпом.
У оквиру ове мреже добија се велика ширина презентације а може се
говорити о «on» или «off» биту или синкопирати са делимичним битовима
или укључити тишину за један или више битова. Другим речима, мрежа
је изузетно флексибилна, а ипак обезбеђује структуру. А баш у оквиру ове
16
*********************************************************************************

структуре јапански слушалац чује како се хаику чита, мада не мора да буде
свесно упућен на њега. Функционише помало као каденца код нас на Западу:
када дође до тоналног затварања, аутоматски ћемо га чути или ћемо се иначе
осетити збуњено ако је оно задржано (тако је и са хаикуом без ритмичког
затварања). Ово може да објасни зашто представљање хаикуа са музиком може
да буде тако моћно, а даје нам и идеје за будуће презентације. Могло би се
створити слично ритмичко очекивање код публике на Западу путем неке врсте
ритмичке пратње–нешто тако просто као што је музичка трака или сложено
као што је композиција која се изводи само на дувачким инструментима–а
затим, поступајући по правилима ових музичких инструмената, или их
кршећи, доћи до жељеног ефекта који одговара свакој песми.
Оно што је најважније, без обзира на технику, је запамтити да је најбитније
успоставити комуникацију са слушаоцем. Циљ свих ефеката треба да буде да
се омогући слушаоцу непосредан доживљај у складу са реалношћу песме.
Када се то постигне, могуће је снажно појачање ефекта текста. Ако слушалац
може потпуније да допре до тренутка сваке песме, онда ће са њом остварити
најбољи могући контакт, основну сврху хаикуа.
Завршна реч — Хаику: Најдужа песма на свету
Сада сте кренули на хаику путовање. Помоћи ћете му да одржи свој правац
знајући шта је, како функционише и шта се код њега вековима ценило. Помоћи
ћете да постане нов уносећи у њега своју животну снагу и сензибилност, као
и нова искуства и вредности које му само ви и будућност можете дати. Ово је
оно што је неопходно да би хаику био од значаја: схватање његове прошлости,
релевантност у садашњости и раст у будућности.
То ће вам такође помоћи да схватите хаику и ваше место у њему у
ширем смислу. Хаику је, као што смо видели, најкраћа поетска форма на
свету. Ако се добро размисли, он је и најдужа песма на свету. Циљ сваког
хаикуа је да сагледа свет какав јесте, да га сагледа у целини, да га заиста
види. Сваки хаику даје свој мали допринос овом сагледавању. Сваки хаику,
дакле, има исти циљ, заједнички циљ, па се може сматрати делом целине.
Када се овако посматра, хаику постаје скупина хиљаду, чак и милиона, малих
тренутака, скоро истог броја песника који су стварали током неколико векова,
који се размењују путем заједничке форме. Ми смо део ове далекосежне
заједнице, и као такви можемо осетити снагу коју заједница може да донесе
једном оваквом подухвату. Башо је једном написао да живот у коме је
написан бар један одличан хаику није био проћердан. У том контексту ова
изјава нешто значи. А и ми ћемо дати свој допринос, који ће други данас
и будуће генерације ценити и учинити делом свог погледа на универзум.
Једном сам написао, у другом контексту, како се један песник наглас чудио
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шта ја то могу да се надам да ћу постићи пишући тако кратку форму као
што је хаику. Одговорио сам, сасвим спонтано, да је овакво питање слично
размишљању шта је Бог могао да учини са универзумом да није морао да га
ствара тренутак по тренутак. Акумулирани ефекат је величанствен упркос
скромности грађевинског материјала. Верујем да је хаику тачно оно што нам
је данас потребно. Његова сажетост нам омугућава да му се приближимо за
најмање времена колико имамо на располагању, а из истог разлога нам често
олакшава и његово даље разматрање. Али није потребно да утрошимо сате да
бисмо стекли интуитиван увид у било који од најбољих хаикуа. Довољно је
неколико тренутака дубоког размишљања.
Истовремено, хаику је дубок. Креће се изван површине ствари како смо
навикли да их видимо и повезује нас са оним што лежи испод површине:
ствари какве стварно јесу, како их стварно осећамо. У наше време велика
је потреба за углачаним површинама да би се изнашла резонанца испод те
глаткоће. Хаику нам у томе помаже. У суштини, хаику нас повезује са нама
самима, са земљом, са нашим временом и местом на земљи. Он говори о
стварном, о овде и сада, о истини. Ово сада нам је потребно више но икад,
у наше време привремених истина и морала зависног од околности, и да,
квантне физике и виртуелног времена. Хаику нас учи на начине који су
неоспорни за наш начин битисања. Чини да видимо оно што је управо пред
нама, баш сада, а када можемо да видимо шта је баш овде, можемо боље да се
снађемо са оним што је било и још увек може бити. Хаику је дар који дајемо
један другоме, нашој генерацији, онима који ће тек доћи и, на крају крајева,
самима себи.
			
			
тишина
			
док се поклон
			
отвара
			

. . . Myra Scovel

Глосар
цезура — пауза или место предаха, обично у средини стиха, које указује на
прекид у осећају или смислу стиха.
чока — дугачка песма (такође, нагаута), за разлику од ваке (кратка песма, у
коју спадају хаику и танка).
хаибун — писање хаикаија многих врста; у савремено доба, комбинација
(често поетичне) прозе и хаикуа (или сенрјуа или запаија).
хаига — хаику слика; комбинација слике и текста, често једноставна
и налик на скицу, где сваки елеменат појачава особине другог.
хаику — кратка песма дужине од 1 до 4 стиха, обично се тиче природе
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или људског искуства и обично поставља пар слика једну до друге; у
најбољем случају, потхрањује резонанцу која се продубљује током времена.
хаикаи — у савремено доба, хаику и сродне форме, као што су ренку, ниске
итд. У класично доба означавао неправилне и/или комичне поетске форме.
хирагана — један од два словара, заједно са катаканом, који се
заједничким именом зову кана, користи се у јапанском писму.Хирагана
је традиционалнија и потиче, према народној легенди, од будистичког
бодисатве (просветљено биће) Кобо Даишоја из 9. века п.н.е.
хоку — уводни стих ренге или хаикаи ниске, који се понекад ствара
независно од уланчане форме; претеча хаикуа.
икебана — аранжирање цвећа у једном од многих јапанских стилова.
Ђизо — јапански назив за махајана будистичког бодисатву Kshitigarbha.
Посебно је задужен за добробит покојника и заштитник је покојне деце,
као и путева и планина. Светилишта посвећена Ђизу се могу наћи широм
Јапана, посебно на местима где су умрла деца и на сеоским раскрсницама.
ками но ку — прва три стиха танке (буквално, “горњи стих”), за разлику од
шимо но ку, последња сва стиха.
касен — ренга или ренку који се састоји од 36 уланчаних стихова.
катакана — други од два словара, заједно са хираганом, који су познати под
заједничким именом кана, користи се у јапанском писму. Све стране речи се
исписују катаканом.
киго — сезонска реч или фраза путем које хаику може да призове
асоцијације из природе које можда нису доступне у оквиру кратког
компаса самог стиха. Традиционални хаику мора да садржи киго, мада се у
савременој пракси, и у Јапану и ван њега, на њему мање инсистира.
киређи — секућа реч (на јапанском су такве речи кана, -кери, yа итд) која
је у почетку коришћена у неким стиховима ренге, а касније адаптирана за
употребу у хаикуу као врста цезуре или завршнице.
ниђуин — ренга или ренку од 20 карика.
он[ђи] — звук; у хаику сврхе, јапанска лингвистичка јединица најближа
енглеском слогу.
ренга — везани стих, у суштини, алтернативно уланчавање тростиха и
дистиха, обично са строгим правилима уланчавања; уводни стих је постао
познат као хоку од кога се касније развио савремени хаику.
ренгаши — ренга мајстор, као што је био Башо.
ренку — савремени назив за ренгу; мања строгост класичних правила
композиције, мада није обавезно тако.
резонанца — споредно значење речи песме, поред основног, буквалног
значења.
ромађи — систем романизиране ортографије јапанског језика.
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саби — значај који се придаје самоћи и захвалном прихватању; естетска
врлина за коју су се залагали много песници током класичног периода у
Јапану, а генерално важи и за јапанску уметност.
самисен — јапански (првобитно кинески) музички инструмент са три жице
који се свира прстеном, слично гитари.
сатори — просветљење, према схватању зен будизма; у говорном језику,
тренутак увида у природу стварности.
позивање на годишње доба — види киго.
седока — једна врста ваке, или кратке песме, која се састоји од 6 стихова по
класичном обрасцу од 5, 7, 7, 5, 7, 7 онђија.
сенрју — кратка песма сличне структуре као хаику, али која говори о
ироничном, комичном и/или грубом сагледавању људске природе.
шакухачи — јапанска дрвена фрула.
шасеи — буквално, „скица“; школа композиције коју је основао
и предводио Шики који тврди да хаику мора да се узима из
Природе и изрази непотпуно што омогућава читаоцу да доврши
песму; мада је само једна од много супротстављених теорија,
овај образац је имао необичан утицај на хаику праксу на Западу.
шимо но ку — завршни (2) стихови танке.
суми-е — сликање тушем.
танка — заједно са чоком, једна од две основне врсте ваке или кратке
песме, која се састоји од 5 стихова која садрже горњи стих (тростих) и доњи
стих (дистих), мада су честе и варијанте.
ваби — лепота садржана у сиромаштву и осиромашеном; естетска врлина
за коју су се залагали многи песници током класичног периода у Јапану, а
генерално важи и за јапанску уметност.
југен — тајна и дубина; естетска врлина за коју су се залагали многи
песници током класичног периода у Јапану, а генерално важи и за јапанску
уметност.
запаи — неправилне песме многих врста, укључив сенрју и њему сличне
који немају исте естетске циљеве као хаику.
крај
Објављено у Хаику стварности 2010.
(Пренето уз дозволу аутора.) 				

Превод: Саша Важић

20
*********************************************************************************

ХАIКУ НА СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ
HAIKU IN SERBIAN & ENGLISH
Уредник рубрике (Еditor): Saša Važić
Вид Вукасовић, Београд
Стаза ниоткуд 			
Овог јутра време 			
Тече цвркутом 			

A path from nowhere
This morning time
Flows with chirping

Верица Живковић, Старчево
камени дворац 			
обрастао бршљаном – 		
фијукање мачева 			

stone palace
ivy-overgrown –
swish of swords

поноћни месец –			
испод разбијеног леда 		
светлуца риба 			

midnight moon under the broken ice
fish sparkle

Миленко Д. Ћировић Љутички, Београд
поглед кроз прозор 			
запљусну мјесечина 			
и шум тишине 			

out a window
splashed with moonlight
the sound of silence
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тишина ноћи –			
мјесечина уходи 			
уснуле сјенке 			

silent night –
moonlight stalking
sleepy shadows

Damir Janjalija, Kotor, CG
трагови змија 			
traces of snakes
и цврчање цврчака...			
and crickets chirp ...
ничија земља 				
no man’s land
иако не зна 				
имена ми, црни мрав			
у мојој руци				

not knowing
my name, a black ant
on my palm

Mирјана Ранковић Матовић, Мрчајевци
Љубавне чини –			
месец сребром посипа 		
трешњин бехар 			

love spells...
the moon sprinkes silver
over cherry blossoms

Зорка Чордашевић, Немачка
Каљугама шкрипе			
точкови старе запреге.		
Блијед мјесец.			

the creaking wheels
of an old horse-drawn cart...
pale moon

Мила Вукмировић, Београд
Берба тикава.			
Како ли је у души 			
старог страшила? 			

gourd picking...
what happens in the soul
of an old scarecrow?
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Bruce Ross, САД
Суштина хаикуа
На другој Европској хаику конференцији одржаној у Шведској 2007.
године неколико учесника је говорило о вредностима које се у данашње
време често не примењују у савременом западном хаикуу. Једно излагање,
Каи Фалкмана из Шведске, тицало се „трансформационог утицаја“ хаикуа.
Друго је било усмерено на питање неодређености (Такаши Икарија из
Јапана), а, опет, треће на јединствену метафору која ствара „дубину“ осећања
удаљавањем од предмета хаику песме (Лудмила Балабанова из Бугарске).
Право освежење је било слушати Фалкмана који је говорио о „слојевитом
осећању“ до кога доводи хаику. Превише савремених америчких хаикуа се
пише са неукусним смислом за хумор и лошим односом између слика. Осим
тога, у таквим хаикуима изражавање унутрашње емоције превише наликује
провидном осећању и испразаној друштвеној комуникацији посредством
медија. Разговори о стањима осећања и њиховом „трансформационом
утицају“ у односу на хаику су потребни да би се уравнотежили ови правци
у хаикуу и очувала његова суштина. У вези с тим овај чланак испитује или
преиспитује питања која се односе на суштину хаикуа: специфичност, осећање
и емоција, несебичност, хаику тренутак, природа и лепота и целовитост. Прво
ћу, ипак, размотрити питање „апсолутне метафоре“, назив који сам сковао да
бих описао хаику који се ствара на основу органског или егзистенцијалног
односа између његових делова. Оваква хаику поетика се отвара према другим
питањима која се овде разматрају и добро се уклапа у неке идеје које су
презентоване на Европској хаику конференцији.
Ствари [у природи] имају дубоко значење,
али ако покушамо да га изразимо, заборављамо речи.
					
— Тоенмеи
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I. Апсолутна метафора
Хаику је, на крају крајева, врста поезије, изведена из прве строфе колективне песме ренге и, коначно, из танке (првобитно ваке), код које се измењују
звучне јединице од 5 и 7 слогова.
Као и све песме, и хаику се служи сликовитим излагањем, емотивним
садржајем, звучним вредностима, фигуративним језиком итд. Јапанске поетске форме су углавном кратке; у ствари, хаику је најкраћа песма на свету, у
којој је 17 звучних јединица распоређено по обрасцу 5,7,5 у традиционалном
јапанском хаикуу. Исти овај образац се односи на танку и ренгу, подражавајући
дужину стихова у кинеској лирици, као и на обликовање песама и томе слично
у раној јапанској култури. Јапански је ненаглашен језик, а хаику се ослања на
ономатопеју и, можда, дужину вокала у свакој звучној јединици, али не на
риму. Звучне јединице од 5 и 7 слогова, које су се понављале током векова у
песничким формама, такође помажу да се очува нека врста ритма.
Сликовито излагање и емотиван садржај су јединствени за хаику.
Традиционалан хаику садржи киго, сезонску реч или кидаи, сезонску тему,
укључив људске активности које се понављају и које су обично везане за
природне циклусе, као што је жетва пшенице. Традиционалан хаику скоро
увек укључује неку конкретну слику извучену из нељудске природе. Стога
би се хаику могао дефинисати као људско осећање повезано с природом.
Овакво природно сликовито излагање је систематизовано по категоријама
у песничким алманасима или саиђикију. Нема ничег чудног у позивању
на лепоту природе и емотивни садржај за културу чија је домаћа религија
шинтоизам, која укључује неки вид обожавања природе, као и непрекидан
циклични контакт с природом због аграрног статуса земље у њеном раном
периоду развоја. Лепота природе и одговарајући емотивни садржај који
се славе у јапанској култури су исто тако главна потпора лирске поезије и
на другим местима у свету. У хаикуу се ово сликовито излагање и садржај
конкретизују до разголићеног сугестивног минимума.
Традиционалан јапански хаику повремено користи фигуративан језик,
као што су преувеличавање, поређење и метафора, баш као што се користе и
у лирској поезији других земаља. Али оваква средства умеју да преоптерете
овако малу песму по цену њених вредности, као што су оскудност, звучност
и мистерија. Штавише, киго и кидаи са својим позивањем на годишња доба
уграђују у хаику алегорију која даје универзалну вредност свету природе и
његовим циклусима.
Хаику се може посматрати као однос појединачног и универзалног.
Док већина поезије зависи од метафоре, са снагом осећања имагинативне
поредбе која одређује њен успех, хаику се у својој јединствености заснива
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на „апсолутној метафори“ оног појединачног у природи и универзалног.
Унутрашње поређење у традиционалном хаикуу је често регулисано киређијем, једним од неколико јапанских партикула, које не делују другачије
од интерпункције у енглеском језику, да би се истакао емотивни садржај
једног дела хаикуа или његов однос са другим делом и нагласила апсолутна
метафора. Први стих се, на пример, може односити на временске прилике
док би други и трећи могли да понуде сликовити опис одређеног предмета
или бића у природи. Апсолутна метафора и киређи заједно стварају искру
осећања која спаја универзално и појединачно.
Ево савременог хаикуа Аленке Зорман из Словеније који изражава апсолутну метафору:
			
			
			

Дан независности.
На топлом ветру мој шал
дотиче странца.

У песми је уочљив егзистенцијални квалитет, који се огледа у ослобођењу,
хуманости и радости. Име празника се односи на историјски догађај ослобођења који славе многе земље. Ветар је одговарајуће пријатан. Овај ветар
даје природан пример онога што је амерички песник Т.С. Елиот назвао
објективним корелативом, песничком сликом која потиче из стварног света
која изражава унутрашњу емоцију или се са њом метафорички повезује.
У хаикуу је тај однос обично дат мање имагинативно. Присутан је осећај
синхронизације или мање очигледне везе. Апсолутна метафора се односи
на ауторов шал ношен ветром који додирује другу особу, потпуно непознату.
Ветар омогућава да тренутак заједничког славља постане тренутак заједничке
хуманости путем звучног, конкретног, сликовитог излагања. Аутор и незнанац
постају једно. Али можда је Тоенмеи у праву. Нешто мистериозно се дешава
у овом хаикуу што се уистину не може изразити речима, али се путем њих
може осетити.
Видео сам Платонове пехаре и столове, али не и њихову пехарност и
столовитост.
							
— Диоген
II Појединачно
Ако је то што је мистериозно појава универзалног, онда се она може
манифестовати само у појединачном. И само појединачно има свој квалитет
мистериозности. Код оних најбољих хаикуа мистериозност појединачног је
њихова суштина. Та суштина се налази у скакавцу у једном од Исиних хаикуа:
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прохладан ветар
скакавац се распевао
из свег гласа

Шта би могло бити једноставније него слушати скакавца? Иса је
појединачно навео, можда чак и персонификовао ово створење. Не ради се о
томе да сви скакавци указују на своју истоветност, своју „скакавост“ у овоме
једном. У овом хаикуу ради се о једном једином бићу које се оглашава са
великим одушевљењем. Издваја се појављивањем у овом одређеном тренутку.
Очита живахност овог малог створења чини његове напоре и племенитим и
комичним. Није то само инсект или само скакавац: ради се о овом посебном
скакавцу у овој посебној сцени.
Феноменологист Едмунд Хасерл је покушао да заснује филозофску
менталну активност, у картезијанском подухвату, на истинитом перцептивном
садржају. Сугерисао је „стављање у заграду“ доживљаја да би се одредила
његова суштина, па је његов кредо био zu den Sachen, „до самих ствари“.
Хаику је попут овога. Он ставља у заграду или, пре, доживљава тренутак у
времену појединачно наводећи саставне делове тог тренутка. Као код Хасерловог стављања у заграду, у хаику доживљају се јавља централни елемент
истинитости.
Размотримо пужа у овом хаикуу Дејвида Коба из Енглеске:
			
			
			

у мрачном врту
сев муње у даљини –
траг пужа

Пуж – или пре његово одсуство – је стављен у заграду севом муње, која
за тренутак обасјава клизави траг овог створења. Аутор је у башти по мраку
и можда посматра приближавање олује. А онда – откровење: путања пужа.
Овакав траг је мали, клизав, светлуцав. Шта је овде истина? Песник се можда
диви или чуди светлуцавом трагу и можда посматра пужа, овог пужа, на нов
начин: присуство у одсуству. Све у свему, има ту и мало мистерије као када
се угледа живи дух у неком трагу. Мистерија пужевог трага се повезује и са
мистеријом муње, а обе уносе сјај и светлост у таму.
			
Предај врби
			
сав гнев и жудње
			
свог срца
				
— Башо
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III. Осећај и емоција
Афективно обојено осећање изазвано употребом апсолутне метафоре
хаикуа доводи се у везу са разним врстама естетских вредности у традиционалном јапанском хаикуу. Моно но аваре, „патос ствари“, је општи термин
којим се описује како ствари утичу на човека. Друге естетске вредности у
хаикуу укључују ваби, „једноставност“, саби, „метафизичку усамљеност“ и
југен, „мистерију“. У сваком случају, песник је био ганут нечим што је Џон
Раскин погрдно назвао „патетична заблуда“, приписивање осећања стварима.
За разлику од, на пример, западне поетике (изузев романтизма), оријентална
поезија и поетика су били усмерени на оваква стања афективно обојених
осећања. Тако да би цвет у датом контексту пре него да је неосетљива ствар
могао да зрачи афективно обојеним осећањем за јапанског хаику песника као
симбол, али као егзистенцијално валидно присуство. Горњи Башоов хаику
потврђује егзистенцијалну везу хаику песника и објекта из природе, у овом
случају врбе. Ако у западном симболизму врба представља тугу и као таква се
јавља на небројено надгробних споменика, Башоова врба је биће по себи. Тако
би Башо, оснивач јапанског хаикуа, могао да каже: „Да научиш о овом бору,
оди до бора“ а Шики, оснивач модерног јапанског хаикуа, је могао да заступа,
позајмљујући од импресионизма, скицу из природе, шасеи. Треба имати на
уму да „осећај“ у хаикуу обично није отворено изражена емоција западне
поезије. Хаику се не користи за изражавање жестоких емоција, које су обично
резервисане за танку. Он је пре вид пријемчивог осећања између песника и
његовог предмета из природе, мада песниково емотивно расположење често
утиче на његов однос према предмету, па га чак и одређује.
Овај хаику Данијела Паја из Француске указује на увид у природу хаику
осећања:
			
			

дан после ватромета
одбљесци из олује

Ватромет у песми је културно одређен вид узбуђења и обично доводи до
јаких емоција. Бљесци олује су можда неочекиване, али свакако природне
појаве које изазивају страх код посматрача. Тон аутора је пре рефлексиван
него што изражава јаке емоције. Он ствара изненадну, вероватно прустијанску
везу између живописности јучерашњег ватромета и одбљесака олује следећег
дана. У ствари, повезивањем природних одбљесака олује са ватрометом, он
поставља апсолутну метафору која доводи до апсолутне мистерије бљештавих
експлозија на тамном небу. Ово подсећа на западну естетику 18. века у којој
су олује симболизовале јаку емоцију и верску страст.
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Дивље гуске нису намерне да се одражавају.
Вода нема жељу да прихвати њихов одраз.
				

— Зен изрека

IV. Несебичност
Ако афективна перцепција у многоме одређује хаику осећај, несебична
перцепција често одређује постојање хаику свести. Због тога је Роберт Спајс,
дугогодишњи уредник „Модерн Хаику“-а, више волео назив „осећање“
(чула усмерена на природу, свесно) него „емоција“ (веома јако субјективно
осећање усмерено на нерационалан ум) када је говорио о хаику поетици.
На најосновнијем нивоу, лична заменица „ја“ се обично не употребљава у
хаикуу. У основи, лично „ја“, фројдовски его и његови ментални конструкти,
да кажемо његова емоција, омета хаику доживљај. Филозоф лингвистике
Лудвиг Витгенштајн је приметио: „Они видови ствари који су нам најбитнији
су скривени због њихове једноставности и познатости“. Емпиријски поступци и рационално мишљење које одређују западну мисао такође представљају
сметњу. Зен-будистичка замисао празног ума, отвореност за феноменолошко
присуство, указује на одговарајуће ментално расположење. Зен изрека објашњава ситуацију: „Једна мисао следи другу без прекида. Али ако допустите
да се ове мисли повежу у ланац, заробљавате се“. Како да се не заглибимо у
мисао и доживимо хаику свест?
Хаику Каи Фалкмана нуди одговор.
			
			
			

Смучар застаје
да остави простор
за тишину снега

Прва два стиха ове песме описују прекид онога што зен будисти називају
„немиран ум“, непрестани ток мисли. Просветљење или чист ум, јасноћа
перцепције у садашњем времену, су немогући ако је ум немиран. Заправо,
ум се мора прочистити да би се дозволило стварима, како би Рилке рекао,
да говоре за себе. Када се постигне феноменолошка редукција, застајање
смучара, снег, његова тишина, може да говори за себе. Овде се не користи
лична заменица „ја“. Песник, његова воља, не зауставља скије. То чини
тишина снега. „Ја“ овде није важно. Оно што је важно је тишина снега.
Застајање је само забелешка која води до тишине снега. На много начина ова
песма постаје нека врста евокације доживљаја просветљења.
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Калуђер упита Ли-шана: „Шта значи долазак Бодидарме са Запада?“
„Нема овде ‘шта’“, рече Ли-шан.
„Зашто??“
„Баш зато што су ствари такве какве јесу“, одговори Ли-шан.
						

— Зен мондо

V. Хаику тренутак
„Хаику тренутак“ би могао да се дефинише као спој појединачног и
апсолутног у временском тренутку. Хаику је, онда, у основи појава. То је
схватање које одговара Ли-шановом да су „ствари онакве какве јесу“. Башо је
рекао: „Научи како да слушаш док ствари говоре за себе“. У хаику тренутку
разум се не меша у суштину ствари или у њихов синхроницитет. Сликар Хуан
Грис је рекао: „Изгубљен си у тренутку кад знаш какав ће бити резултат“.
Величина хаикуа је у откровењу стварности баш онаквом каква је са свим
својим чудима и слободом.
Од свих песничких форми хаику најдоследније одражава посебан случај
привремености, посебно јединство појединачног и апсолутног у временском
тренутку. Едмунд Хасерл је сугерисао да је трансцедентност трансперсонална,
али да је спознајемо само преко предмета. Т.С. Елиот у „Четири квартета“
сугерише да је сама историја слика ванвременских тренутака.
Један професор јапанске књижевности и ренку мајстор ми је једном
рекао да су хаикуи пролазни. Мислио сам да је говорио о песми као физичком
предмету и жанру. Из тога следи да се хаикуи исписани на парчићима папира
природно распадају. Сада видим да су хаику пролазни зато јер одражавају
хаику тренутак. У традиционалној јапанској естетици изузетни тренуци се
не понављају у метафизичком смислу. Како је рекао Хераклит: „Не можеш
да уђеш два пута у исту реку.“ Река ће још увек бити тамо, али ће променити
појединости своје природе. А ипак у Јапану има хаику камења на коме се
чувају овакви непоновљиви тренуци. Када читамо неке хаикуе раних јапанских мајстора, давно преминулих, као и из скорашњег периода, можемо са
захвалношћу доживети, у оквиру међукултурних ограничења, оно што су они
осетили. Следимо правац њиховог увида и затварамо енергетски лук који спаја појединачно са апсолутним.
Ево хаикуа Аксинија Михаилове из Бугарске који одлично хвата хаику
тренутак.
			
			
			

отворен прозор
стару завесу закрпио
сиви облак
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Песма представља тренутак у времену са стварима баш какве јесу.
Прозор је отворен да би кроз њега улазио чист ваздух. На старој завеси
која прекрива прозор се налази једна или више рупа. Препознатљива сцена
поседује дирљив квалитет једноставности и старења заједно са познатим,
свакодневним стварима. А ипак, случајно, у синхроницитету хаику тренутка
песме, облак прекрива рупу или рупе на завеси. Сам тај чин уздиже наше
осећање до једноставности ове природне радње и до мистерије. Завеса није
стварно закрпљена већ је створена поетска веза између људског и природног,
као и између појединачног и универзалног. Облак ће отићи даље а тренутак
се завршити, али у том тренутку оваква једноставност је подигнута на виши
ниво, и не без комике.
Раширивши сламнату простирку у пољу
седох и загледах се
у цветове шљиве
			
— Бусон
VI. Природа и лепота
Афективна лепота природе је превасходни предмет традиционалног
јапанског хаикуа. Одговарајући предмети афективно обојеног осећања и
лепоте као легитимних академских питања у западној естетици су се изгубили
у касним годинама 20. века. А ипак, како је рекао Шекспир, „Какво год да јој
је име, ружа једнако лепо мирише“ и како је америчка књижевница Гертруда
Штајн славно изјавила: „ружа је ружа је ружа“. Имамо и Башоов властити
опис тога како је шетао око рибњака читаве ноћи загледан у месец. Рансецу о
истом питању говори у хаикуу:
			
			
			

беле хризантеме
жуте хризантеме –
само да нема других имена?!

Башо је изнео свој став по питању афективно обојеног осећања и природне
лепоте: „Био је послушан према природи и једно са њом и са четири годишња
доба“. Заправо, баш као што је киго укључен у традиционалан хаику, бар једна
строфа о једном цвету и једном месецу су исто тако укључени у јапанску
колективну поезију, ренгу. Цветови трешње су можда најчешће коришћена
слика лепоте у Јапану. Када се каже „цвет“, мисли се на цвет трешње. Према
неким теоријама о односу цветова трешње и духовима богова камија или
шинтоистичких богова у древном Јапану, то би у хаикуу одговарало: цветови
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трешње једнако хаику или природна лепота једнако хаику.
Хаику Зоé Савине из Грчке истражује ову једначину.
			
			
			

гле, у пуном цвату
ван места и ван времена
багремови на киши

Багрем је углавном тропско дрво са бокорима жутог и белог цвећа.
Овде песник истиче апсолутну метафору у овом хаику тренутку. Дрвеће не
одражава само лепоту преко свог цвећа. Та лепота је увеличана кишом. Овако
увеличана лепота уздиже хаику тренутак песме до појаве ванвремености као
што је то изражено у другом стиху. Надаље, песник жели да буде сигуран
да читаоци схватају природу увеличане лепоте упућујући их првим стихом
на појаву. Појава је виђење багремова баш какви јесу у њиховом тренутку
посебне лепоте.
			
Како жудим да видим
			
међ јутарњим цвећем
			
лице Бога
				
— Башо
VII. Целовитост
Апсолутна метафора у хаикуу обухвата стање целовитости у коме
појединачно води апсолутним и првим стварима. Башо овде поново открива
корене цветова трешње једнако хаику једначина у коме се тражено духовно
осећање открива у природној лепоти. Овакво духовно осећање се састоји од
различитих делова. По речима песника Гери Снајдера, који је практиковао
зен-будизам: „Свесност празнине рађа самилосно срце“. У његовој конструкцији махајана будизма, самилост према свим бићима која је у основи његовог
верског погледа заснована је на космичкој празнини коју поседују сви облици. Према Ведама, „облик је празнина, празнина је облик“. У хаикуу оваква
будистичка самилост често подржава афективни одјек појединачног у датој
песми. Према другом верском приступу једног од оснивача хасидизма, Бал
Шем Това, „све што је Бог створио садржи искру светости“. У хаикуу овакво
уздизање свих ствари подржава поезију усмерену на афективно схватање
оваквих ствари и шинтоистичко схватање по коме се стене, дрвеће и водоскоци
сматрају светим.
Таоиста би рекао: „Уђите у мир“. Целовитост, тао, би се открила у оваквом стању. То стање се штавише проналази кроз појединости, такозваних
31
*********************************************************************************

„десет хиљада ствари“. Тако ће вам се у миру, било далеке планинске шуме
или препуном модерног граду, ствари нудити а резултат ће бити нека врста
радости, дивљења, свечаности и чуда и, за тренутак, целовитости.
Јон Кодреску из Румуније нуди један овакав тренутак целовитости у
једном свом хаикуу:
			
			
			

језерце на њиви
мирис жетве се задржава
у ноћи

У овој медитативној песми аутор је дирнут призором језерцета на њиви
у ноћи. Он је у центру пажње као појединост у његовом стању мира, као и
оличење мира по себи. Нема дневних послова. Њива је пожњевена. Али мирис
пожњевених усева и земље остају да појачају и уздигну ово стање мира. Мирис
постаје „органска метафора“ јединства појединачног и апсолутног који се у
хаикуу јавља као стање целовитости, узвишен тренутак у који читалац или
слушалац могу да уђу.
Поред тога, у овом вишем смислу хаикуа, по речима књижевног критичара
Џорџа Штајнера, „Кад престане реч песника, појављује се јака светлост“.
VIII. Закључак
Важно је говорити о суштини хаикуа у овом тренутку светске историје.
Природа осећања и емоције отупљује у такозвано постмодерно доба. Како
се хаику ослања на осећање, постмодерне вредности ће, у ствари, преузети
суштину хаикуа преузимањем природе осећања. Такође је у опасности превасходна веза хаикуа и природе, јер изгледа да је ових дана сама природа у
стању кризе. Сви жудимо да будемо међусобно повезани, а и са светом, и
трагамо за неким обликом целовитости. У свакодневном животу постају све
мање релевантни природа и лепота, хаику тренутак или пажња посвећена
појединачном. Ово је можда разлог што се на другој Европској хаику конференцији Шокан Тадаши Кондо из Јапана позвао на Тороа када је говорио
о свом пројекту налик саиђикију, „72 сезонских чаролија“, и назвао хаику
„еко-лошком поезијом“. Апсолутна метафора хаикуа би могла да помогне да се
очува појединачно, наша осећања, природа и лепота. Могла би да помогне да се
очува наш осећај целовитости–чак и у постмодерно доба–а, можда, и сâм свет.
Пренето из Модерн Хаику-а, год. 38.3, јесен 2007.
Пренето из Хаику Реалитy/стварности, бр. 10.

Превод: Саша Важић
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ХАИКУ НА СРПСКОМ
Уредник рубрике: Вид Вукасовић
КСЕНИЈА БАБИЋ, Модрича
На грани фикуса
накривио се лист –
болестан и жут.

Наједном трепнух –
слетјела ми пахуља
на трепавице.

МИРЈАНА БОЖИН, Београд
У КУТИЈИ С НАКИТОМ
БУБАМАРА – КАКВО ЈЕ ЧУДО
ТАЈ ЗИМСКИ САН!
БРАНКА ВОЈИНОВИЋ ЈЕГДИЋ, Подгорица
стара колиба – 			
у напрсле шољице 			
бака сипа чај 			

цијело јутро
облаци у колони
путују небом

ВИД ВУКАСОВИЋ, Београд
Престао пљусак 			
У бари месечев лик 			
И крекетуша 			

Опет ме буди
Лавеж суседовог пса
Заборавих сан
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МИЛА ВУКМИРОВИЋ, Београд
Посечен храст. 			
изданци обгрлили 			
пањ пун годова.			

У уском ћупу
грана се и цвета
– мој олеандер

ДРАГИЦА ГАШПАР, Београд
На писак воза 			
залепршаше ласте 			
дрхтуре жице. 			

Путујем возом
јато птица прелеће
надошлу реку.

ДРАГИЦА ГРАШАР, Модрича
Узалуд питаш,
вратити не можеш
дане младости...

Велика радост
док збраја слогове –
пише хаику.

АНА ДАМИАН- ЛАКИЋЕВИЋ, Београд
Презреле трешње. 			
Мирис сласти и трулежи. 		
Напуштен воћњак. 			

Повијене булке
у житу. Ветар ваља
прашину по путу.

ИГОР БРАЦА ДАМЊАНОВИЋ
Одолевају 				
на кори старог храста – 		
урезане боре. 			

Клемпаве уши
Радозналог јагњета
Вире из траве.

ТАТЈАНА ДЕБЕЉАЧКИ, Ужице
планинска
ливада – букет ветром
понесен

умива роса
житна поља – мирис
лета у коси
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МИЛЕНА ДРПА, Модрича
Како ме обрадова
послије буре у мени
таласић мира!

Не да фебруар
сунцу да провири
на моје лале.

МАРИЈА ДРПА, Београд
Кренем да кажем,
ти слушаш само себе –
радије ћутим.
ВЕРИЦА ЖИВКОВИЋ, Старчево
Промиче месец –			
Један облак засија 			
Други потамни 			

Блатњава барица –
Жаба отвара своја
Златаста уста

МИЛОЈЕ ИЛИЋ, Београд
Младић се огледа 			
У реци времена 			
И види старца. 			

Руина тврђаве.
Насукана барка
У реци времена.

МИЛОЈКА ЈОВОВИЋ, Подгорица
Надошла шира.
Мирис шљивовице
Вјетар разноси.
ИВАН КОВАЧЕВ ЧИКА, Земун Поље
Дођ′, Снеговићу, 			
Дођи, Снешко Белићу –		
Да се грудвамо... 			

Француска седам,
Читају хаиђини –
Христос се роди.
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МИРОСЛАВ КОСТИЋ КОЛЕ, Београд
Мој отац коси 			
месечину и пева. 			
Звезде играју. 			

Шта је лепше од
сенке под месечином
коју милујеш.

ЉИЉАНА КРСТИЋ, Алексинац
Сликар крај реке			
заустави на слици			
хук водопада.			

Брезе крај воде
затреперише на слици
под косим сунцем.

ТАМАРА ЛУЈАК, Београд
Пољубац    			

Пољубац кратки, 			
одузе ми дах. Змаја 			
сањаћу дуго. 			

Диван дан                                                                                            

Какав диван дан
за пуштање змајева.
Слећу на стење.

СЊЕЖАНА ЛУКИЋ, Модрича
Поглед кроз прозор 			
одлази у даљину – 			
мисли код куће. 			

Студена јесен
у џепове тјера
руке првака.

СЛОБОДАНКА ЛУКОВИЋ, Крагујевац
на слици отац
пред варваринским мостом
било па прошло
ОЛГА МАНЧИЋ ЛОДИКА, Параћин
                                          
узалуд трче 				
низ реку оде фудбал 			
немоћна деца 			

иза живице
извириле руже:
беле – розе – жуте

олујни ветар.
На младој стабљици
приљубљен лептир

36
*********************************************************************************

СТЕВАН МИХАИЛОВИЋ, Београд
Мраз па Сунце – 			
снежни цвет на стаклу 		
тихо нестаје 			

Маше возу
за срећан пут путника
чобанин крај пруге

СВЕТЛАНА МЛАДЕНОВИЋ, Београд
Са голе гране 			
одлетеше у маглу 			
два сива голуба. 			

Шимшир у парку
Сумрак доноси мирис
давних сећања.

ЈАГОДА НИКАЧЕВИЋ,.....
на празном штрику			
најежена штипаљка 			
сувомразицом 			

прецветао глог –
беле женске ципеле
вире из грмља

ЗОРАН НИКОЛИЋ МАЛИ, Ђакус
две баријере:			
поледица и жена – 			
од крчме до куће 			

грлим жену –
за мене нема зиме,
не пијем више

БОСИЉКА БОСА ПАВЛОВИЋ, Београд
Сјајна Венера 			
У кули змаја ноћи			
Небо заискри. 			

Соко с висина
Буди морске дубине –
Трептаји јутра.

ОЉА ПАЈИН, Београд
Не чекам ништа 			
Гледам – даљина празна 		
Све је ту 				

Треба да се вратим
А ни отишла нисам
Пролеће је
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ГОРДАНА ПЕТКОВИЋ, Београд
Хировита и прозрачна 		
Река сна 				
Гласник са звезда 			

Перунов свет
Далеки одјеци
Џиновски храст

СЛОБОДАН ПРОШИЋ, Београд
Црни облаци 			
Пометња на тераси 			
Пас ме угризе. 			

Пао сунцобран
Олуја се стишала
Конобар седе.

ЉИЉАНА ПРОШИЋ, Београд
Весло избриса 			
Одсјај крошње у води		
Излете галеб. 			

Кроз маглу плута
Дебло с галебовима –
Први дан зиме.

ГОРАН РАДИЧЕВИЋ, Рисан
У врту цвијет 			
Увенулих латица 			
Јесење јутро 			

Зрцало неба
Скривено у снијегу
Залеђен извор

БРАТИСЛАВ РАДУЛОВИЋ, Београд
Измаглица на 			
Путу за Кошутњак 			
Пролећно јутро. 			

Тиха је ноћ
Чује се једино
Упорни цврчак.

МИРЈАНА РАНКОВИЋ МАТОВИЋ, Мрчајевци
Стрепња у оку – 			
снаге одмеравају			
олуја и храст 			

Девојка бере
цветак петровца жутог –
злу не требало
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ДРАГАН Ј. РИСТИЋ, Ниш
гле како брзо 			
неста ми вилин коњиц –		
шире се мисли 			

песник би да се
са славујем надмеће –
слушам усхићен

ДУШАН РУЖИЋ, Параћин
У димњак куће			
уселила се сова – 			
дим у соби. 				

Престаде олуја –
порушено гнездо вране
изнова граде.

БОЖИДАР СТАЈИЋ, Модрича
Пролазе слике,
албуми шаролики –
живот је море.

Вино у чаши,
стари камин и ватра
у сјају твог ока.

НЕВЕНА СТАНИЋ, Модрича
Додир лица,
примијетих траг времена –
прве боре.

Тишину пробуди
звук лаких корака –
свануло је.

НАТАША СТАНИЋ, Београд
Сунчани сат 			

Тиха казаљка 			
Сунцем нам мери време 		
Сенке истичу 			

Препуштање

Са жутим лишћем
Животна доба лете		
И мене носе

ВРБИСЛАВА СТАРОВИЋ СЛОБОДАНОВА, Београд
Чар предјутарја 			
наглашава тишина. 			
Паде шишарка. 			

Проблесну сунце.
Забеласа облутак
колевком реке.
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ДРАГОЉУБ ТОДИЋ, Београд
Црвени цветић 			
Пролећни ветар лелуја 		
И мирише дан. 			

Кроз прозор пролеће
Горак укус кафе
И буђење новог дана.

ДРАГАНА ТОМИЋ, Модрича
Успорих кораке
да не бих згазила
дебеле кишне глисте.
АНА УЛМАН, Београд
Воз лагано крену 			
Последњи поглед 			
Рече све 				

Игра судбине
Стадох на исто место
И поново падох

БАЈРАМ ШАБАНОВИЋ, Подгорица
Непрозирна густа 			
магла – оловно сивило 		
у очима				

Снијег напао
бjелина заблистала –
откривен је траг
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ХАИКУ ПОДМЛАДАК
Избор: Милена Дрпа
(Ученици основне школе „Свети Сава“, Модрича)
Јана Дрпа, VIII-3
Пролетјеше, 			
он их и не погледа –			
двије грлице. 			

Крст на цркви
јутрос је другачији –
на њему птичице.

Емилија Ћулибрк, VI-1
У освит зоре
прва љубичица
подигла главу.
Манда Мујагић, VIII-1
Гледам кроз прозор,
лишће полако жути –
осјећам јесен.
Александра Видаковић, VIII-3
Долази прољеће –
ласте се враћају,
доносе радост.
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Martin Lukas, Енглеска
Хаику и хаику
Шта је хаику?
Хаику није хаику. Наши ‘хаикуи’ нису хаикуи. Хаику – овде исписан
курзивом – је веома кратка поетска форма јапанског стиха. Не би било сасвим
тачно рећи да може да га пише само Јапанац, али се може писати само на
јапанском, што захтева исти ниво познавања јапанске културе, историје и
књижевне традиције колико и језика. Ако желите да се упознате са хаикуом,
потребно је да се упознате са Јапаном - земљом, људима, језиком. То је
огроман задатак, животни задатак и нема сврхе умањивати његов значај и
правити се да некако можемо сазнати шта је то хаику а да не обавимо овај
задатак.
Па шта је, онда, наш ‘хаику’?
То је веома кратка поетска форма на енглеском језику инспирисана
оним што смо видели у јапанском хаикуу. У 99 од 100 случајева то значи
инспирисана преводима јапанских хаикуа. (Само шачица песника који пишу
на енглеском језику поседује неко знање јапанског језика.).
Требало би да будемо начисто с тим да превод није песма, да је само њена
верзија. Он може бити веома блиска апроксимација или једва приметна
апроксимација, али чак и у случајевима када се значење песме преноси скоро
прецизно, разлике у језицима сигурно ће довести до разлике у поетском
доживљају. Понекад и врло блиска апроксимација превода звучи као врло
лош покушај на енглеском, а понекад и једва приметна апроксимација може
резултирати изузетно успешним ‘хаикуом’ на енглеском. У сваком случају,
још увек имамо посла са апроксимацијама.
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Сви појмови којима баратамо када је хаику у питању су апроксимације.
Могли бисмо, грубо али разумно, дефинисати хаику као ‘кратку песму од три
стиха са 5,7 и 5 слогова, која обично садржи сезонску реч и секућу реч.’
Ако ово схватимо као грубу али употребљиву дефиницију, нема проблема. Да
бисмо били прецизнији, морали бисмо дати многобројне фусноте, а ово стога
што сваки појединачни аспект ове ‘дефиниције’ садржи неку апроксимацију:
•

‘Стихови’ су појам који се може применити на енглески и друге
сродне западне језике. Могли бисмо наивно помислити да се песме
на свим језицима пишу у стиховима, али није тако: појам ‘стихова’
има ограничену вредност када се говори о структури хаикуа.

•

‘Слогови’ су на енглеском променљива величина говорног језика.
Звучни симболи којима се исписују јапански хаикуи су фиксно
мерило писаног језика, који само донекле одговарају нашем појму
‘слогова’.

•

А ‘секућа реч’ је помало безнадежан покушај да се нађе неки енглески еквивалент за киређи, реч ‘без значења’ која се користи као
интерпункција, било унутар хаикуа или на његовом крају. Сасвим је
разумно размишљати о ‘резу’ у хаикуу као о нечему што, на пример,
одговара црти, тачки и запети или знаку узвика, али нам ово даје
само слабу идеју о значају киређија. Ако читамо преводе у којима
ови знаци интерпункције замењују yа или кана, губимо нешто што је
нераздвојни део оригинала.

Промена језика значи и промену појмова. На пример, наивно је претпоставити да су haru, natsu, aki и fuyu пролеће, лето, јесен и зима. Као што је рекао
Виљем Џ. Хигинсон1, хаику годишња доба почињу око месец дана раније у
уобичајеној северној хемисфери по западном тумачењу календара (у фебруару,
мају, августу и новембру). Не ради се толико о метеоролошкој разлици
колико о културној и језичкој разлици појма ‘годишњег доба’. Више пажње
се посвећује знацима годишњег доба, почетним условима него температурној
кривуљи. Али се због метеоролошких разлика разликује и обим значења.
Размотримо сезонску реч kareno. Можете је, на неки начин, превести као
‘свенуло поље’ или ‘свенула поља’, али ако тамо где живите нема те појаве,
не можете најбоље превести овај појам на, рецимо, британски енглески јер
он описује стање сувоће које становници британских острва ретко имају
прилику да виде – где поља зими постају блатњава, расквашена и мочварна.
Овакви конфликти око обима значења представљају муку за све преводилачке
пројекте од почетка до краја, а тиме нисам рекао ништа ново. Али је вредно
43
*********************************************************************************

запажања колико расправа о хаикуу на енглеском полази са становишта
које занемарује и чињеницу и последице чињенице да се наше познавање
јапанског хаикуа у великој мери заснива на преводима поезије. Не кажем да
хаику не може да се преведе, кажем да је превођење мањкави уметнички чин.
Овде се не ради о томе да треба да очајавамо већ о савету да се буде
скроман и обзиран према ограничењима. Наш властити хаику дао је нову и
вредну креативну могућност опусу поезије на енглеском. Али не закључујмо
пребрзо да је наш приступ на неки начин озваничен јапанском праксом, сем
ако можемо да га поткрепимо евидентном способношћу и познавањем исте.
Не треба због овог бринути већ само бити свестан – било би боље да су наши
ставови по питању хаикуа привремени а не категорички.
Бес-корисни савет
У овом чланку до сада није било речи о томе како се пише хаику. То
је стога јер сматрам да овом питању није могуће прићи директно на неки
користан начин.
Да би се почело са писањем хаикуа и направио значајан помак, неопходна
су два дара:
•

Способност да се буде опрезан када су у питању суптилности
чулног и

•

психолошког доживљаја (тј. да се опазе ствари)

•

Осетљивост на суптилности језика (тј. способност да се изразе
ствари).

Међутим, није неопходно да знате да поседујете ове дарове пре него
што почнете да пишете: даровитости се веома често откривају – и развијају
– током писања. Током тог процеса можете ући у нешто што можемо назвати
‘хаику умом’. Није то никакво посебно ни изузетно стање, и нема чаробних
речи за улазак у њега; има онолико хаику умова колико има читалаца и хаику
песника.
Али је оно на шта указује ‘хаику ум’ известан начин виђења света и у
вези с тим један развојни процес откривања. Кад једном кренете овим путем,
знајте да можете наићи на кривине и окуке, али нема доброг разлога да се
вратите: ако видите свет својим хаику умом, зашто бисте икад одлучили да
га не видите?
У светлу овога, нема праве сврхе давати техничке савете. Могуће је
дати технички коментар на одређено дело у процесу његовог стварања, али
је технички савет, уопште узев, ограничавајући а хаику треба да се појави
без ограничења. Хаику има центар гравитације – ваше властито непосредно
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искуство – али нема граница. Идите за вашим хаику умом где год да вас он
води.
Читајте и поделите са другима
Како ћемо, онда, у практичном смислу речи, напредовати са хаикуом?
Постоје две основне могућности. Прво, потребно је да читамо. Друго,
потребно је да наша сазнања и дела поделимо са другима.
Код читања је најбоље што темељније проучити јапанске песнике. И даље
бих препоручио Блајтов четворотомни Хаику (издао Хокусеидо из Токија)
као најбољи могући начин упознавања са јапанским хаикуом, али за оне
којима смета Блајтов идиосинкратски прилаз или га сматрају застарелим, на
располагању су многе друге књиге о јапанском хаикуу.
Не треба мислити да ово читање треба да укључи само дела мајстора из
периода пре 20. века: много се може научити и читањем дела савремених
песника. Оно што заиста сматрам корисним је указивање извесног поштовања
према јапанској традицији. Хаику се развио и обликован је у јапанској култури
и језику и њима је намењен а хаику начин посматрања је много природнији
Јапанцима него западњацима. Одиста верујем да наш хаику има много тога да
понуди – или иначе не бих написао Stepping Stones – али се он мора посматрати
као замена за јапански хаику, а и потребан му је јапански хаику да га постави
у контекст. Такође бих препоручио да, када читате хаикуе, учините свестан
напор да издвојите ‘омиљене песме’. С једне стране, написан је запањујуће
велики број хаикуа, а наша могућност упијања је ограничена. Али такође,
када читамо, мада је задовољство које нам пружа било која песма тренутан
доживљај, то што се оно јавља је често знак да та песма има још много штошта
да нам понуди ако можемо да живимо са њом неколико дана или недеља.
Можда бисмо се запитали, потпуно свесно, како она на нас делује – или се
можемо само задовољити да је понављамо с времена на време, допуштајући
себи да је чујемо и видимо јасније. У сваком случају, стварно уживање у
неколико хаикуа је много боље него пролазно упознавање са стотином.
Поред читања хаикуа, од велике је користи ако можемо да искористимо
прилике да поделимо оно што смо прочитали и написали са другима. Ово
није увек могуће лако остварити. Моја хаику група из области Јоркшир/
Ланкашир се састаје једном месечно када обично организујемо радионице,
мада понекад уживамо и у гинкоима (шетњама) и писању ренкуа.
На нашим радионицама обично замолимо учеснике да донесу два хаикуа
– један свој и један неког другог. Песме се испишу на таблу без имена аутора а
затим коментаришу и о њима разговара. Разговори су обично веома опширни
и захвални. С времена на време наводе на техничке коментаре о песмама
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које су у питању. Али оно што се њима постиже је да се о песми чује 10 до
12 мишљења из различитих углова - а ово ‘групно читање’ је обично много
богатије и разноврсније од нашег почетног читања као појединаца. Ово
изношење мишљења о делу других удахњује у њега нови живот, а и у наше
читалачко искуство, а овај осећај изложености публици даје на дубини нашем
списатељском искуству – нисмо више сами са нашим бележницама.
Изабрани коментари2
			

на путу кући враћам камен реци

				

– Stuart Quine

Башо, најславнији од свих јапанских хаику песника, је имао осећај да
је свака песма коју је написао била предсмртна. Многи хаикуи су написани
као предсмртне песме било да изразе осећај одлучности или да покушају
да се ухвате у коштац са ма чим што је остало нерешено. Ова песма није
предсмртна, али одиста изражава, скоро идеално сажето и самоуверено,
осећај краја путовања. Узети камен из реке, вероватно из ћефа, тешко да је
скрнављење које је тако безначајно као што је убрати дивљи цвет. А ипак,
песник има осећај да камен припада реци а не башти или некој његовој
колекцији предмета из природе. Враћа се, а и песник, а музика, и такт и
мелодија, моностиха, покреће нас даље. По мени, ово има потенцијал да
говори о нашим савременим приликама када се суочавамо са еколошком
кризом. Не ради се о племенитости, ради се о томе да се даје реци оно што
јој припада (или мору или земљи). Они нису отпад за оно што ми одбацујемо;
они имају своју душу, а ми хранимо своју душу када хранимо њихову.
			
			
			

ковитла се око
одраза јове –
лишће јове

				

– David Cobb

Хаику се понекад представља као ништа до уметност фотографисања са
образложењем да, пошто светови природе и друштва обилују догађајима, све
што песници треба да учине јесте да забележе ове мале драме што је верније
могуће. По овоме се под ‘верно’ мисли ‘објективно’, хладно, без наметања
поетских средстава или уплитања интелекта ма које врсте. Ово је довољно
лоше ако се поставља као естетски захтев; али се често представља скоро као
морални став. Хаику песник мора да одстрани его, каже се, а традиционално
оружје западног песника, било метафорично или музичко, је дело малог
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ђавола, ега. Ово је, на први поглед, привлачан Лудистички манифест, који се
олако изроди у нешто налик нихилизму као да је све што је потребно да би се
угледало на природност древних мајстора применити што мање тога.
Чини се да би било продуктивније поставити ову теорију наглавачке и
доказати да је интеракција између селфа и грађе тачно оно што преобраћа
пуки прозни исказ, забелешку из природе, у нешто што поседује ритам, што
плеше и што је вредно памћења. Да ли је оно што се тада ‘намеће’ его, ид
или колективно несвесно једва да је вредно размишљања, а да ли је писање
хаикуа неморалан, моралан или морално неутралан чин је питање које може
да опседа моралисту али не треба да омета песника.
Хаику је ближи слици него фотографији, а ја ово износим као вредносни
став само у илустративне сврхе, јер има много фотографа који сликају камером
и неких сликара који просто фотографишу четкицом. У ‘ковитла се’ имамо
три једноставна али ефектна уметничка потеза: осећај за развој радње створен
поретком стихова, ритмичко понављања речи ‘јова’ и храброст израза ‘одраза...
дрвета’ у коме видимо дрво, а не само слику дрвета. То да опало лишће приања
уз овај одраз дрвета је илузија, говори наш рационалан ум, а он је обично у
праву – када је у питању рационалан свет. Калеидоскоп се може саставити
и раставити, али мистерија почиње када у њега погледамо. Овај хаику је
довољно једноставан по свом саставу, али је од слике јове створио калеидоскоп.
			
			
камен отресен
			
с потпетице ципеле
			
цвет јабуке
				

– Matthew Paul

Једна од вештина писања хаикуа је знати када је боље бити директан,
а када посредан. Да смо желели само да опишемо овај тренутак, онда би
трећи стих био једноставно: “Тако је боље!” – довољно да дочара познато
растерећење од познатог надражаја. Али то онда не би била песма. Песма се
мора кретати изван описа, изван детаљног тумачења и дати нам нешто више,
нешто што не можемо схватити ни објаснити. Изненадно премештање пажње
на цвет донекле говори о растерећењу од иритације до које је довео камен, али
је и скреће према широј реалности. У почетку је то само одвраћање пажње,
које прераста у преокупираност.
			
			
			

испод рефлектора
сенка крила
лети у сва четири правца

				

– Matthew Paul
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У хаику поезији не постоје границе а тема хаикуа је свакодневни
живот, па се тако може наћи на фудбалској утакмици, као и на пијаци или
у мочварама. На скупу Хаику друштва Британије у априлу 2004. Mетју Пол
је говорио о ‘спортском хаикуу’, доказујући да је игралиште извор хаикуа
колико и било које друго друштвено окружење. Он овде хвата оптички
ефекат који се једино може наћи испод рефлектора. Он хвата и кривудање
крила. Нисам сигуран да је Стенли Метјус икада играо испод рефлектора,
али ма ко да је крило, изгледа да је усавршио мајсторске покрете тела.
			

први мраз она уноси у кућу баштенског патуљка

					

– Steve Mason

Овде наилазимо на благо изругивање идеји хаикуа као ‘поезији природе’
употребом уобичајеног израза за годишње доба којим се добија неуобичајени
резултат. Немогуће је рећи да ли се особа у песми шали. Смејемо ли се са
њом или њој? Ако видимо само смешну страну, онда читамо песму као
сенрју, али ако је истовремено читамо неутрално, онда је посматрамо
као објективну забелешку нечега смешног - пре чудног него комичног.
Може ли ово бити хаику са потпуним хаику хумором? Мислим да може.
			
			
			
			

шетам сâм
овог прохладног летњег јутра
до сада бисмо ти и ја
проговорили

					

– Fred Schofield

Ова песма лебди у међупростору између хаикуа и танке – не само зато што
има четири стиха. Она показује да је од малог значаја покушавати да се задрже
стриктне демаркације између хаикуа, сенрјуа и танке једном када су уведене у
енглески језик. Песма каже оно што каже а питање категоризације је сасвим
секундарно. А ипак, другачије је ако је посматрамо кроз призму хаикуа или
танке. Ако се чита као танка, нагласак је на закључку, где се мисли окрећу
љубавној вези и евентуално непријатном признању задовољства самоћом.
Код читања као хаикуа, последња два стиха су емоционално неутрална а
нагласак је на другом стиху: прохладно јутро се разуме онакво какво је, без
обзира на било какав шири емоционални контекст.
			
			
			

летња врућина репови говеда трепере
над дубоком реком

					

– Claire Bugler Hewitt
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Могао бих да доказујем да би требало да третирамо хаику на енглеском
као његову властиту ствар, не покушавајући да га затворимо у оквире граница
наслеђених од Јапана. Ако тако чинимо, морамо се суочити са питањем: да
ли је онда наш хаику хаику? И морамо поседовати снагу ума да одговоримо
‘не’ ако је то прави одговор. Али баш док смо размишљали да одговоримо
‘не’, стиже нам хаику који је могао да напише Башо, Бусон, Иса или Шики.
Осећај за годишње доба је исто тако јак; а улазак у предмет исто тако потпун
и слика у целини исто тако снажна. Подсећа на неколико јапанских хаикуа,
наиме, мене на:
			
			
			

Хладна зимска киша;
Измешали рогове
волови у вресишту.

Ранкоа, у Блајтовом преводу. То је доказ – ако нам је потребан – да је
хаику могућ, чак и у Британији!
			
			
			
			

Кроз пољско цвеће...
Долазе наше сенке
Из даљине
Летње вечери.

				

(Eskdalemuir, Dumfriesshire, 11.7.93) – Tito

Титов четворостих му омогућава да распакује и прошири концепте с којима
се други хаику песници само сналазе. Други део песме је само други начин да
се каже да су сенке дугачке, али се на тај начин много ефектније приближавамо
суштинској мистерији тренутка. Колико је дугачка било која сенка? Стварно не знамо, а то је стога што не знамо да ми читамо и пишемо песме.
			
			
			

старци причају
девојчица на дивану
руком подбочила браду

				

– Dick Pettit

У хаикуу нема коментара, нема изношења става. У сенрјуу има коментара, изношења става и просуђивања. Сенрју фокусира пажњу на људско
понашање, а то је тешко чинити а да се не изводе закључци, ма како суптилни
били. Песма Дика Петита је могла бити написана са позиције крајње
неутралности, али се чини логичним претпоставити да је аутор, на ма ком
животном ступњу, снажно осетио обе стране сличног доживљаја. Био је
(претпостављамо) учесник (доминантан / одушевљен / досадан) у разговору
и искључен (доминантан / одушевљен / онај који се досађује) слушалац. Ако
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размишљамо о двоструком значењу речи ‘понашање’, разумемо снагу говора
тела. Рука на бради говори оно што речи не могу.
			
			
			

јара у зраку
у малој саксији
једна мања

				

– Alison Williams

Изгледа да постоји нека веза између ‘јаре у зраку’ (вероватно дневне
јаре, али могуће и целог лета) и руске бабушке. Али је та веза далеко од
очигледне. Не морамо се мучити да је пронађемо. Могуће је само уживати у
тренутку сређивања ормана или шупе када откријемо нешто мало и наизглед
безначајно. Ако овде постоји ‘порука’, онда је она вероватно: нећете наћи
ако не тражите. Али се чини да је важније писати и читати хаику са позиције
наслућивања значења а не његовог описа.Често не знамо зашто нешто на нас
остави утисак, тек тако се деси.
			
			
			

засек у краставцу
унутра бледа роса
на месечини

				

– George Marsh

Ово је виђење света у зрну песка или, прецизније, у парчету салате од
поврћа. Нешто мистериозно и заслепљујуће се испољава тамо где га најмање
очекујемо. Не морамо да замислимо да писац прави салату на месечини: трећи
стих би могао бити само песниково подсећање на делимичну прозирност
структуре. Резултат је изузетан пример узвишења свакодневног доживљаја.
Можемо се дивити и начину на који је писац одолео да не стави краставац на
страну као неупотребљив у хаикуу.
			
			
			

на ивици сам снаге
нека битанга на радију
прича о богу

				

– Matt Morden

Хаику нам не долази увек у стању контемплативног мира. Једно од
уживања које нам пружа драмски стих – и један разлог што је Шекспир
тако познат по својим увредама и погрдама – је што нам омогућава да не
будемо неутрални, да уђемо у лик и будемо отворено пристрасни. Овде израз
Мета Мордена, мада се подесније назива сенрју, поседује исту отворену
непристрасност. Са ове позиције, поборници високоумности и равнотеже су
битанге.
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Фусноте:
1: Haiku World William J Higginsona (Kodansha, Tokyo, 1996).
2: Сви коментари из Stepping Stones: a way into haiku Мартина Лукаса
(British Haiku Society, 2007).
Белешка о аутору: Мартин Лукас уређује хаику часопис Presence од
1996. и један је од уредника две хаику антологије. Звање доктора филозофије
из области хаикуа добио на Универзитету Велса а председник Хаику друштва
Британије је био од 2003. до 2006. године.
Овај чланак је састављен на основу увода, завршне речи и коментара из
његове књиге Stepping Stones: a way into haiku.
Аутор је преминуо у априлу 2014. године (прим. прев).
Пренето уз дозволу аутора и уредника странице Haiku New Zealand.
Пренето из Хаику стварности/Haiku Reality.
Превод: Саша Важић
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ХАИКУ ИЗ СВЕТА – HAIKU FROM THE WORLD
Уредник рубрике (editor): Драган Ј. Ристић
BULGARIA
Цвета Omilla, Sofia
резачка 				
кастри зелените филизи 		
рани от думи 			

тестера
кастри зелене ластаре
ране од речи

Александра Ивойлова, Sofia
Куклата –				
пак си е дете 			
Пьк аз...				

Лутка –
поново је дете
А ја...

Луси Христова, Sofia
лениво пладне –			
притихна и мухата 			
в бирата 				

лењо подне –
утихнула и мува
у кригли пива
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Петьр Пламенов, Sofia
Копнеж по нещо недостижимо
Още по-осезаем 			
След третата бира 			

Чежња за нечим недостижним
Још очитија
После трећег пива

Виолета Пенушлиева, Sofia
Щурец в сьрцето. 			
Когато умра 				
го пуснете. 				

Цврчак у срцу.
Кад будем умро,
пустите га.

Екатерина Кунова, Sofia
Тьрсих човека 			
с фенер, а го открих 			
сьс светулка. 			

Тражих човека
фењером, нађох га
свицем.

София Филипова, Sofia
Унило сльнце 			
наднича през прозореца. 		
Смьтни спомени. 			

Немоћно сунце
завирује кроз прозор.
Нејасне успомене.

					

(Са бугарског: Драган Ј. Ристић)

BiH
Smajil Durmišević, Zenica
Svi vole brezu...
Ne brini jelo, moćno
korjenje imaš!
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CROATIA
Boris Nazansky, Zagreb
otvoren prozor 			
isplazio jastuke			
pred cvatom trešnje 			

iz mokrog panja
miris čitave šume –
proljetno jutro

Duško Matas, Zagreb
u marini 				
istovremeno se njišu 			
jarboli i senke 			

konjska otkova
pribita na vratima
samotne kuće

Đurđa Vukelić Rožić, Ivanić Grad
krupan kamen			
među trešnjama, 			
i on cvate 				

ispijam čaj –
sjemenke maslačka
lebde kraj prozora

FRANCE
Kitsune Reveline, Paris
Coup de foudre! 			
soudain la neige me fait 		
cent baise-main 			

муњевит удар!
снег ми неочекивано даје
стотину рукољуба

Henri Chevignard, Paris
Entre dans Paris 			
sous les premieres lueurs. 		
Gershwin a la radio. 			
				

Пристигли у Париз
под првом светлошћу.
На радију Гершвин.
(Са француског: Мирјана Михајловић)
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Georgea Friedenkraft, Paris
Entre les rues moites 			
les fontaines esseulées 		
moi déboussolé. 			

Између влажних улица
напуштене фонтане
ја сам изгубљен.

Tu m’avais dit: songe 			
entre les draps esseulés 		
l’odeur des violettes...			

Рекао си ми: сан
на усамљеним чаршавима
мирис љубичица...

					

(Са француског: Ивана Демић)

AUSTRIA
Dietmar Tauchner, Puchberg
verliebt 				
die Sterne 				
zirpen 				

заљубљен
звезде
цврче

GERMANY
Klaus Dieter Wirth, Viersen
ein kleiner Junge 			
sammelt alle Farben des Herbsts
in seinem Eimerchen 			

дечачић
скупља све боје јесени
у своју кофицу

plötzlich schnappt 			
mit der Wind den Fliederduft 		
vor der Nase weg 			

изненада ми
ветар оте мирис јоргована
испред носа

Ingo Cesaro, Kronach,
Goldgelber Ginkgo 			
vom Rauhreif überzogen –		
jetzt noch versilbert 			

Златножути
гинко превучен ињем –
сада и посребрен
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Auf Scheiben drohen 			
die Vogelsilhouetten –			
spielenden Kindern 			

На окнима
прете птичје силуете –
деце у игри

Marian Poyck
Verlassene Kreuzung 			
Ampeln regeln 			
die Stille 				

пуста раскрсница
семафори регулишу
тишину

Rita Rosen, Wiesbaden
Auch ich twittere 			
Täglich – mit der Amselfrau 		
vor meinem Balkon 			

и ја на твитеру
свакодневно – са женком коса
испред мог балкона

					

(Са немачког: Драган Ј. Ристић)

SLOVENIJA
Jože Štucin, Tolmin
Sami detajli! 				
Kdo bo povezal vse slike 		
preden odidem? 			

Све сами детаљи!
Ко ће повезати све слике
пре но што одем?

Sonce na snegu 			
riše pisane slike, 			
ki odtekajo. 				

Сунце на снегу
црта цртане слике
које одлећу.

Slavica Šavli, Ljubljana
hladan večer –			
skozi dimnik vaščani 			
povezani z nebom 			
				

хладно вече –
кроз димњак сељаци
повезани с небом
(Са словеначког: Светомир Ђурбабић)
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LITHUANIA
Kornelijus Platelis, Villnius
Krinta lapai...			
Bet pirmiausia širdy 			
numiršta pasaulis. 			

Опада лишће...
Али прво у мом срцу
умире свет.

Pilkas lietus 				
į švininę jūrą. 			
Grįžtu pas tave. 			

Сива киша
у оловно море.
Враћам се теби.

Arturas Šilanskas, Villnius
žvaigždėtas dangus...			
tik jis mums nerūpi –			
dar turim vyno 			

звездано небо...
не бринемо се –
још има вина

naujametė naktis			
fejerverkų šviesoje 			
spalvoti šešėliai 			

новогодишња ноћ –
уз светлост ватромета
сенке у боји

SINGAPORE
Asni Amin
moving clouds …			
where does one end 			
and another begin? 			

крећу се облаци...
где један завршава,
а други почиње?

whisper of leaves …			
reminding me to sing 			
my song 				

шапат лишћа ...
подсети ме да запевам
моју песму
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INDIA
Paresh Tiwari
hanging bridge –			
a young girl’s open palm 		
weighing raindrops 			

висећи мост –
длан девојке одмерава
кишне капи

hazy predawn...			
the silver chirps of 			
a nameless bird 			

маглена зора...
сребрни црвкут
безимене птице

					

(Са енглеског: Саша Важић)

Dalvir Gill
a silent prayer . . . 			
sun goes down under 			
the misty haze 			

тиха молитва ...
сунце залази под
маглену измаглицу

eclipsed sun 				
in the birdless sky . . . 			
a cat yawns 				

помрачење сунца
на небу без птица ...
мачка зева

USA
Charles Trumbull, Santa Fe
the gondolas 				
tourists photograph tourists 		
photographing them 			

у гондолама
туристи сликају туристе
који их сликају

Seren Fargo, Washington
a wash of grey 			
across the landscape 			
holly berries 				

пејзаж
испран сивилом
свете бобице

					

(Са енглеског: Саша Важић)
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PHILIPPINES
Robert D. Wilson
tall grass . . . 				
your cane, old man, 			
treading wind 			

висока трава ...
твој штап, старче,
гази кроз ветар

the water 				
you stir, egret . . . 			
rustling clouds 			

вода
што је комешаш, чапљо ...
шуштави облаци

					
ITALIA

(Са енглеског: Саша Важић)

Oscar Luparia
Fresco mattino –			
insieme ai fitti cembri 			
anch’io respiro 			

Свеже јутро –
и ја дишем заједно са
густим боровима

Antonella Filippi
Rossa cicala 				
consumata dal canto 			
Il guscio vuoto 			

Црвени цврчак
уморан од песме
празна љуштура

Fabia Binci
Sventola quieto 			
il bucato odoroso			
– si veste il vento 			

Лепрша се тихо
миришљави веш –
облачи ветар

Fabrizio Virgili
Sazia di grano 			
– un ramo la nasconde – 		
ride la lepre. 				

Сунце се смеје
класу са стотину
златних зуба
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Pietro Tartamella
tovaglia a fiori 			
da un precipizio all’altro 		
la coccinella 				

Столњак на цветове
са једног краја на други
иде бубамара

					

(Са италијанског: Ана Кражић)

CANADA
Alegria Imperial
hidden trail – 			
his shadow lopes away 		
into sunset 				

скривена стаза –
његова сенка побеже
у сунце на заласку

					

(Са енглеског: Саша Важић)

МАКЕДОНИЈА
Тони Павлевски, Прилеп       
сред снежно невреме 		
седи и црта шпорет 			
сираче дете 				

снежно невреме
седи и црта шпорет
сирото дете
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Robert D. Wilson, САД
Киго – витална снага хаикуа
Киго је витална снага и суштина хаикуа. Јапанска културна меморија
је испреплетена са зен-будизмом, таоизмом, шинтоизмом и древним
шаманским анимизмом, који потиче од урођеника Аинуа, староседелаца
јапанског архипелага. Неки тврде да је Јапан зен-будистичка земља, али ако
се пажљивије размисли и сагледају чињенице, биће јасно да ово блајтовско
размишљање није исправно.
По шинтоизму и шаманском анимизму, анимизам је реалан док је он за
Запад празноверица и замисао пагана и необразованих слојева друштва. На
Западу је јудеохришћанска мисао прожела начин уређивања земљишта, као
и образовни систем који се заснива на немачким обрасцима, који постављају
човека изнад природе. Природа није сила већ производ Творца који управља
свим видовима њеног испољавања и који одређује да природа буде испод и у
служби човека.
Начин размишљања Јапанаца је такав да све посматрају као њој равно.
Природа се стално мења. Њом човек не може да управља и непредвидљива
је. Четири годишња доба и промене које она доносе су процват живота, буде
дубока осећања и уметничке катарзе. Путем свих облика јапанске уметности
свако цивилизовано биће се учи да се врати космичком, да препозна његову
лепоту и следи његова кретања.
У епилогу Ицахаши Бицубун Шинкеи пише:
„Онај ко не схвата Пут [поезије] је слеп за промене четири годишња доба,
несвестан фасцинантног Принципа који тече кроз облике и боје десет хиљада
царстава. Тај проводи читав живот зурећи у празан зид са ћупом преко главе“.
(стр. 347)
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Ништа није онако како изгледа. Природа није предвидљива. Никада не
престаје да се мења и није субјективна. Она је зока, оно што Дејвид Барнхил
описује као „креативну силу природе са дивном спонтаном тенденцијом и
способношћу да се трансформише. Ове трансформације се дешавају на
различитим нивоима, од четири годишња доба до промена призора до којих
долази из часа у час“. Зока је трансмутација времена и природе недодирљивих
сликара чије четкице никада не мирују.
Природа је у увек у стању метаморфозе. Песниково је да, у оквиру
својих способности, делује како природа делује. Да би се дошло до суштине
креативности, мора се направити разлика између поретка природе и њене
креативне силе (зоке). Ово не треба бркати са духовним божанством. Да
би се разумео хаику, мора се разумети зока, која сједињује таоизам, зенбудизам, шинтоизам, шамански анимизам и још много тога. Зока се не може
дефинисати, категорисати ни предвидети.
Није потребно да припадамо некој религији или секти нити да будемо
Јапанци да бисмо прихватили и схватили важност кигоа у хаикуу. Он је срж
хаикуа, најбоље средство које даје глас неизреченом. Киго оличава хаику
јер он је креативна сила (зока). Природа даје глас неизреченом, одсликава
континуум који је објективан и који се заснива на радњи а не на предмету.
Прави хаику се не фокусира на предмет. Предмети су нестални и спољашњи.
Важнији је процес од предмета: оно што се не види и не чује, унутрашње, када
се стопе са спољашњим, одводе песника у пловећи свет где су му интуиција
и перцепција учитељи.
Кинески сликар, Зу Јунминг (1460-1526), је писао:
„Све у универзуму поседује неки облик живота а та мистерија стварања,
променљива и несмирена, се не може описати облицима“.
Као хаику песници можемо лако написати хаику песму уз помоћ кигоа и
метричког обрасца кратак/дуг/кратак који је прирођен хаикуу. Потребно је и
да схватимо и увидимо вредност јапанске естетике као средства или стилова,
имајући на уму да као песници имамо посла са мало речи које, из потребе,
морају да наговештавају, сугеришу и дају живот неизреченом. Хаику је лако
написати, али га је најтеже написати добро. Киго је необуздана природа. Од
ње се може учити, чинећи оно што је чинио Бусон када је писао хаику песме:
осматрати зоку, креативну непредвидљиву силу природе која гради и разграђује
све предмете. Када се то једном схвати, наш хаику ће добити нову дубину.
Први пут објављено у хаијинx IV:1 (март 2011).
(Пренето из Хаику Реалитy/стварности, бр. 10)
Превод: Саша Важић
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ХАИБУН
Милена Дрпа, Модрича, РС
Са Волге
Русија. Волга, језеро Ладога. Около цркве у чије су се молитве уписали
вјекови...
Са сваком капљицом ове моћне воде мисао надвиси све у што сам могла
вјеровати...
Раширила се душа, наткрилила непрегледна пространства, краја ничему
нема.
Кажем му: „Пружио си ми сан који буђење не може прекинути“.
Брод завитла моју реченицу, и моје радовање, баци их у висине!
Уз шум таласа, остаде моја рука у његовој...
		
		
		

Ријеч по ријеч –
и овај дан нам чува
сан од сјећања.

Органско, као природно, као борба против краја свега постојећег
Органско!
Као природно, као нормално, као поштено засађено, као здраво, као
очовјечено.
Као извор, као љековита трава, као ваздух послије кише, као шетња уз
море, као мирна ноћ и миран сан.
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Као паметна и истинита ријеч, као писмо пријатеља, као утјеха у тренутку
јецаја, као повишица пензије.
Органско!
Да запљусне са свих страна, да пробуди, да прочисти, да избистри, да
препороди.
Да спаси.
		
Из земље коријен
		
напаћеним жилама
		
пије отрове.
Слободанка Луковић, Крагујевац
Оно што не умире
Од када ми нема матере и оца све чешће осећам опојни мирис хлеба и
чујем клокотање испод поклопца великог лонца. И док се премештам у свет
топлине и домородичног збивања, спонтано слушам: отац кашљуца, опомиње
чељад због недоличне сцене која намах престаје, а већ мати, као да с оцем
збори, продужује: за софром се не врпољи, не смеје се кад није смешно, ћути
се кад отац кори... и то је зато... и биће тако... И док пахне мирис врелог хлеба
тек изнетог на чамов астал, већ се окупише сва срца која гаји Кућа. Настаје
свечана ћутња у којој је свако у спрези с оним другим.
Ето, опет чујем гласове оних којих нема...
		
		
		

Вењак

стари дуд
препун рода
деде давно нема
			
			
			

шкрипну капија
топао стисак руку
туга мину

Густ преплет лозе већ пегавог лишћа, сачинио хлад. Гроздови се
начичкали, само што се на трпезу не сруче, прошарани тек покојим зрелим
зрном, што најављује зрење. Неко литијашење за препород душе, окупило
нас рођене да се радости научимо. И неки смеј! И хохотање младежи однекуд.
И с њима сам и нисам. А кад дође деда, почну његова мудријашења: – Ех,
младости! – Све ће то на своје доћи! А авлија, не видиш јој краја, па зелени
се рујом начета: ту дуња је, ту јабука је, дуд опточен бршљаном, а иза вењака,
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извирује зова, грм ђула и гомила сложеног грања.
Све то, и још штошта, урезује се у памћење.
		
		
		

упекло сунце
трпеза под вењаком
жагор чељади

			
			
			
Данко Марин, Мартинци

под вењаком – читам
на наслов приче Мој свет
слете осица

Цврчак у јануару
„Chemtrails“ завера, „HAARP“ пореметио јоносферу, ..., а један цврчак
је одлучно кренуо у сунчани дан. Тешко али упорно малени ентузијаста
покреће своје дрхтураве ногице, но не одустаје од пута ка Сунцу! Дошао је до
моје песме. Надолазећи мраз не могу зауставити, не могу маленог вратити у
његово спасоносно зимско склониште – кренуо је да пева своју оду животне
радости!
		
Клопка за цврчка!
		
Оловних ногу шета –
		
у јануару...
Стеван Михаиловић, Београд
Знаци из свемира
Последњих година скоро редовно стижу информације из научноистраживачких центара и агенција о открићима у свемиру нових планета
ван Сунчевог система, посебно земљоликих, па црних рупа, далеких
галаксија и др. Откривено је наводно 715 нових планета, укупно је нађено
1.700 од процењених 3.600... На четири планете је пронађена и вода што
наговештава могуће облике живота. Планете се окрећу око 305 звезда.
Пре три године, научници свемирске агенције „Наса“ открили су, помоћу
телескопа „Кеплер“, нову планету „Земља 2“ на којој су услови за живот
слични земаљским, има воду, температуру 22°C, а звезду сличну Сунцу
коју обиђе за 290 дана, већа је од Земље 2,4 пута а удаљена 600 светлосних
година. Прошле године је откривено и 10 супермасивних црних рупа у већим
галаксијама, неке од њих имају масу 17 милијарди пута већу од Сунца!!!...
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Тако нам је некако свемир све ближи иако се ради о далеким суседима а
можда и прецима?!!...
			
			
			

Планете, звезде,
црне рупе, галаксије.
Тесла, где смо ту ми ?

Живорад Стојановић			
(Из књиге Јесењи руј)

Урушена воденица
Воденица се коначно урушила. Од старости, од кише, ветрова, од свега
помало. А и зашто да живи, кад је река пресушила, јаз проваљен, витлови
иструлели? Помељара ни за лек.
Неко чудно време, неки чудни облаци. Без воде и жита, без кукуруза
жутог, остадоше њиве, амбари – празни зврје.
		
		
		

Ни врапци
да се сете воденице
ни прастарог коша

у који се мливо сипало и погледи упирали. Помељари одавно на брду
почивају, без изласка и заласка сунца. Тако воденица, без крила и срца остаде,
да живи сном вечним.
		
		
		

У камени теснац
урушена воденица
на страни сунчаној

Напуштена кућа
Одаје у кући ћуте у полумраку. Паучина по угловима. Слој прашине
покрива сваки део покућства, као и фотографије предака. Ваздух устајао.
Туга као и замор провејава при сваком мом кораку, док откључавам стара,
црвоточна врата. Киша, која је до тада падала, престаје. Предвечерје за мном,
већ затвара врата. Видећу шта ћу даље.
Киша престаје
мрак бубри као тесто
по угловима собе
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ИЗБОР ИЗ ОБЈАВЉЕНИХ ЗБИРКИ ХАИКУ ПОЕЗИЈЕ
Избор: Миленко Д. Ћировић Љутички
Миленко Д. Ћировић Љутички/ Milenko D. Ćirović Ljutički
ЗДРАВО ‘СВАНУО – HAPPY WAKE UP
the wind waves
a webbing made of light
and fragrance
читам поезију
одједном пој славуја –
из пјесме, или...
јутарње сунце –
мјесечином посребрена
чипка паучине

reading poetry . . .
suddenly a nightingale’s song
coming from a poem or?

morning sun –
a cobweb’s lace silvered
by moonlight

зрикавци плету
од нити мјесечине
поноћне снове

таласа вјетар
тканице од свјетлости
и мириса

crickets knitting
midnight dreams from
threads of moonlight
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Весна Оборина/ Vesna Oborina
ПРОЉЕЋЕ У СРЦУ – SPRING IN THE HEART
дан пун свјетлости.
Жута ружа вене на
прашњавом друму
full daylight –
a yellow rose withers
on the dusty road
радост прољећу.
Разиграни коњи, са
вјетром у гриви

сњежни тротоар –
с пруженом руком наде,
стара циганка

joy of spring –
playful horses with the wind
in their manes

snowy sidewalk –
with her outstretched hand
the old gypsy’s hope

Дамир Јањалија/ Damir Janjalija
СЛОБОДА У ИЗМАГЛИЦИ – FREEDOM IN THE MIST

Први невени.
Да ли ме бар понекад
призовеш у сну?
first marigolds...
do you sometimes call me
in your dreams?
Чекајући сунце.
Сва та тамна празнина
међу звездама.

waiting for sunrise...
this dark emptiness
among the stars
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Ирина Стефановић/ Irina Stefanović
ТА БЕЛИНА... – THAT WHITENESS...
Из магле птице,
а у маглу води пут...
Јесење јутро.
out of fog birds,
but the road flowing in...
autumn morning
Сунце и ветар
у коси преплићу се –
мирис пролећа.

Црвени месец
над реком се подиже –
зрикавци гласни.

sun and wind
in my hair perplexing –
smell of spring

red moon
rising up the river –
crickets loud

Драган Ј. Ристић
ПУТ СУНЦОКРЕТА

сутон на језеру –
последњи завеслај
одјекну јаче
затрепери и жубор
слатке неизвесности
деда надгледа
ижђикљалу пшеницу –
у његовом смешку
недоречени снови
сада су изазовни

сунчано јутро –
оживели сунцокрети
поред куће
мени додатно треба
и шоља турске кафе
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куцам на прозор
пусте сеоске куће –
да, у праву си:
ту су сада заједно
питања и одговори

у предвечерје
цврчци се распевали –
седим и слушам
танка нит мелодије
по телу ми се разлива

око годова
на пању испред куће
играју се деца
нежне тајне остају
запретене сенкама

на голој грани
једне високе тополе
празно гнездо
и та се прича неће
никада завршити

јагорчевина –
тада падоше многа
обећања
благи пролећни лахор
и данас ми стеже срце

залута песник
у трагању за собом –
на крају види:
пут сазнања води га
у све веће незнање

насред улице
неко се са неким свађа –
преко мобилног
непознати пролазници
проносе своју ћутњу

бледи месец
пробија се кроз облаке –
шаренило ноћи
збуњује лакоћом
којом се ближи немоћ

очијукање
са женом на морској плажи –
под сунцобраном
љуљушкам се са својим
неутаженим сновима

шетња кроз шуму –
светлост проналази земљу
тек уз пој птица
све сам ближи себи
и налазим кључ трика

гласан смех разби
јулску тишину ноћи –
прича је стара
чаврљање парова
трајаће вековима

затеже мрежу
паук у ћошку собе –
сада се мислим:
да ли да се радујем
тој природној појави
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Зоран Раонић
ДУБОКИ УВИД У СУШТИНУ
Весна Оборина: Прољеће у срцу / Spring in the Heart; превод: Саша Важић;
Београд: Хаику удружење Србије и Црне Горе, 2013.

Код Весне Оборине је увијек прољеће. Не само у пјесми, већ и у причи,
слици; она није само љекар у животу већ и у умјетности.
Оборина свијет гледа онаквим какав јесте. Дакле – добар. Лијеп. Ни
случајно не онаквим какав је у емоцијама наших људи данас, поготово неких
људи. Њен младалачки дух и пјесма, хаику, су добитна комбинација у овом
времену. Баш онакви какви нам требају у овим депресивним временима, која
смо сами таквима учинили. На нама је да их поправимо. А то је могуће ако је
„Прољеће у срцу“.
Земаљска слика која плута небом и слика неба које је сишло на земљу,
управо призивом кроз пјесму као у каквом магијском ритуалу, па и двосмјерно:
плове облаци./ У чаробној кочији/ моји снови, каже Весна томе у прилог.
Пуним срцем је могуће загријати и зиму, не само прољеће. Сигурна у себе,
ауторка одлучно ходи земљом, али је очас и у облацима, отишла тамо не да се
изгуби, него да парче неба донесе на земљу, да га подијели са нама.
Има овдје пјесама које нијесу најбоље од Весне Оборине, нијесу можда
ни „прави“ хаикуи, али има узлета који нас воде не само до оног најбољег од
ове ауторке, већ и до оних детаља које смјештамо и у сопствени незаборав.
Како не узети као озбиљно ако: судбином везани / пјесник и планина – / путем
у вјечност, јесте дубоки увид у суштину свијета, тла и неба, свега? Па нека
буде!
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Веснини сликовити призори, као на платнима старих мајстора, воде нас у
предјеле добро познате, а нове, не репродуциране још. Опет важи она мисао
великог умјетника – по којој читаоца треба изненадити нечим познатим.
Овај пут пјесник – хаиђин и сликар акварелиста – су се нашли на истом
задатку. На пројекту који мора испасти успјешан.
И када варира познате мотиве, Оборина налази начина да буде друкчије,
или изнова, никако понављање или реплика. Што је доказ достигнутог
мајсторства у грађењу хаику пјесме, али и у посматрању свијета око себе.
И тај процес није у улози пјесника већ у функцији живота. Дакле – живим
хаику, а то што и запишем је зато што хоћу да за себе и друге сачувам неки
детаљ (тренутак) вриједан пажње. Да тренутак траје, хаику тренутак у нашем
кратком трајању. Скуп таквих тренутака морамо чувати у низу, као драгуље
у каквом ђердану, да би имали свој пут кроз живот, живот који нам је дат,
једном. Или можда није једном, свеједно. Ајмо на пут. С Весном или сами,
али – ајмо.
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Оља Пајин
БЕЛИНА ЈЕ ЛЕПА
Ирина Стефановић: Та белина / That whiteness; превод: аутор; Свети Сава, Београд, 2013.

Награђивана и похваљивана Ирина Стефановић објавила је збирку хаику
поезије и обрадовала све љубитеље овог жанра. Збирка је двојезична и
илустрована по тематским целинама.
Већ у наслову, ова поезија се истиче по ликовности и осећајности. И
поглед на бели зид може бити слика за разнобојност, или идеја за сусрет са
самим собом.
Белина је блиска души и жељни смо је. Природа нас дарује обиљем боја,
шаренилом. Белина се издваја, посебна је. Нема бољих примера за призор
какав је први снег, месец и његове ауре у зимско време, расцветале шљиве у
пролеће или бадем-дрво у цвету, у чијој крошњи зује неуморне пчеле, па бели
лептири и планински врхови.
Белина је лепа, ретка и краткотрајна. Белина је идеја, слободна мисао,
естетички принцип. Пролазност је чини драгоценом.
Вишњица млада / под завесом кише / сва трепери.
Цвркуће врабац. / На плочнику барице / и расут бехар.
У рано јутро / вишњица сва у цвету. / Та, белина…
Како видимо, белина може бити изрецива.
Поезија Ирине Стефановић је интимистичка, са наглашеном атмосфером.
Тренутак у животу, сећања, призор и слике, дубоко су лични и и препуни
наговештаја или емотивних слутњи.
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Летња ноћ: бура. / Под налетом ветра / нараста немир…
Магла по путу / хладна киша ромиња - / неста чврстог тла…
Израњају из / магле куће нестварне - / ледена белина.
Ветар фијуче / по зиду лете сенке / нахрупи прошлост,
Месец се пуни, / вечерас тако сија… / Нејасан трепет.
Природа овде није слика на трен. Природа је доживљај за памћење,
прихватање, помирење са пролазношћу.
У мени море / око мене таласи - / летњи сутон…
Пауков мост од / тачке А до тачке Б - / само не дирај.
Постоји суптилна нежност код напуштања, испраћаја, одлажења.
Увело лишће / на пешачком прелазу / с ветром плеше.
Како су нежне / ружине латице, / чак и суве.
Хаику класици у тој несташној песми, нису експлицитно писали о
љубави драге и драгог. Метафорично, Кобајаши Иса (1763-1828) је записао:
Не плачите инсекти / Љубавници и саме звезде / морају да се растану
Љубавни хаику сада пишу многи аутори широм света. Код Ирине Стефановић имамо љубавну чежњу, тугу пред растанак, наговештај недостајања.
Тишина ћути - / у соби кафа и ми. / Још мало…
Руже заносне / сад расцветале миришу. / Љубим те, љубим.
На зимском своду / месец пун обасја ме. / Његов сјај боли.
Зелена башта, / трагови снега и сузе - / слано и бело.
Коначно, похвала ауторки за поштовање интерпункције, давно заборављене, чини читање смисленим и разумљивим.
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Зоран Раонић
ЗДРАВО ‘СВАНУО – ДОБРО, КАКО СИ
Миленко Д. Ћировић Љутички: Здраво ’свануо / Hapy wake up; превод: Саша
Важић; Београд: Хаику удружење Србије и Црне Горе, 2014.

У хаику поезији нашега језика и нашега Yu (балканског) простора дошло
је до смјене генерација, биолошких и пјесничких. Неки су се „повукли” из
живота, неки из активнијег бављења хаикуом, неки су се „утопили” у друге
жанрове. Мали је број оних који истрајавају. Један од њих је и Миленко
Ћировић Љутички.
Појавио се прије пар деценија, ненајављено али увјерљиво. Одмах је
пронашао препознатљив стил, најбоље друштво, најбоље листове и часописе,
„облетио“ свијет и појавио се у свим важнијим свјетским листовима и
часописима, покупио многе значајне награде, постао познат и признат, као
мало ко са ових простора. Мало ко из редова поетских, хаикуовских, наравно.
Из доброг друштва, дакле.
Очито да је Ћировић у овај поетски жанр ушао добро припремљен,
„поткован” теоријом са најбољих извора, поучен насљеђем најбољих узора,
стиховима највећих мајстора жанра. Високим квалитетом својих стихова
нашао се у неким од најбољих свјетских антологија, на многим језицима, у
избору великих ауторитета у хаику стваралаштву. Тако је и сам постао класик
хаику поезије.
Објавио је двије збирке хаику поезије, српско – енглески, што је данас
не само потреба већ и питање умјесности, па и ко хоће да се покрене из
провинцијалног, односно да изиђе из запећка, данас у времену кад је свијет,
захваљујући савременим комуникацијама, постао глобално село, у лијепом
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значењу тог појма. У својим књигама, а и другдје, Ћировић се појављује само
са пробраним стиховима, што је још један његов квалитет, и још једна потврда
о побједи квалитета над квантитетом, у чему гријеше многи ствараоци, па
гомилањем свега и свачега не дозвољавају неким заиста добрим стиховима да
буду запажени. Тог свог лијепог и корисног принципа овај се аутор држао и у
новој својој књизи, рукопису под занимљивим, оригиналним и примјереним
насловом: ЗДРАВО ‘СВАНУО!
Миленко Ћировић је већ одавно од оних којима рецензије нијесу потребне,
ни из формалних ни из практичних разлога. Али да овдје кажемо неколико
реченица које ће подупријети тај заиста диван и свима потребан обичај.
Из свог живописног завичаја искрај дивне ријеке Ћехотине, Миленко је
у свијет понио људско и духовно насљеђе али и отворену душу. Из вјековне
и миленијумске укоријењености у сам Искон и дубоку филозофију живота у
складу са природом, без обзира што тога често нијесмо свјесни, отишао је у
урбани свијет у окружење које је вјеровало да прави неки нови свијет и новог
човјека. Ту гдје су се многи изгубили, он је као већ формирана и радознала
личност знао да увијек значајно својим бићем буде ослоњен на завичај и
на Искон, и да увијек и свуда по мало остане оно радознало дијете једне
моћне ријеке и једног плодоносног тла, духовно драгоцјеног насљеђа, које
се не може ничим купити. Његова ријека и његов завичај су још увијек нетакнути цивилизацијским негативним натрухама, али је то и крај који баштини
антрополошку генезу прослојену свим археолошким слојевима и наслагама,
од кад се вјерује, и доказује, да се и ту могао „примити“ човјек, а то је било
јако, јако давно. Знао је то да препозна у себи и око себе, само даровит човјек,
какав је и хаиђин о коме говоримо.
Са таквом баштином пред собом, Ћировић је кренуо у свијет као градитељ,
па упознао далеке просторе и друге културе и цивилизације, увјерио се да
постоји и нешто изван уобичајеног и површног видокруга, те му није ни било
тешко да у ходу или на застанку ухвати многе од хаику тренутака, који ономе
ко живи хаику исијавају из сваког корака, из сваког видокруга, из сјећања,
из гена. Кад се сјетио оловке и биљежнице, Ћировић је већ био потрошио
многе хаику тренутке, па су пред њега искрсавали само они просијани кроз
најфинија духовна сита. Зато то нијесу написане хаику пјесме, већ природом
записане у датом хаику тренутку, „пале“ испред њега, да их он ухвати, па
онда и нама да их подари. Зато ћемо овдје застати над неким од тих стихова,
остварења, који највише такоше душу овога који вам ово говори:
– болнички прозор –/ дијели ми поглед на/ четири дијела
– обала мора/ у оку мртве рибе/ одсјај свјетлости
– старачке ноге/ носе ме низ планину –/ поглед све ужи
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– с врха планине –/ тамо гдје ме нема/ допире поглед
– поглед кроз прозор/ запљусну мјесечина/ и шум тишине
– здраво ‘свануо –/ рече човјек из магле/ махнувши руком
Додао бих: Здраво, како си – / рекох и одох у маглу – / без одговора!
Ето, то је дио из садржаја нове књиге – рукописа хаиђина Љутичког. Још
само да та збирка прође штампарију па да нам се отвори једна вриједна књига.
Као и сваки лијеп цвијет што се отвара. Да није цвијет не би ни имао лице,
образа, па се не би ни отварао. Дочим потребно му је сунце. Они који га имају
у себи – знају о чему говоримо, осталима се и не обраћамо, ни стиховима ни
рецензијама, поготово не рецензијама. Али нека мјери свако по своме, а ја
хоћу да говорим, ја мален под звијездама, хаикуовским и иним. Ћировићима
и њима сродним душама.
Зато Миленко Ћировић на свачије „Здраво ‘свануо“ сасвим опуштено и
свијетла образа може увијек да каже: „Добро, како си?“.
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КОНКУРСИ И ПРИЗНАЊА
24. ХАИКУ ФЕСТИВАЛ, ОЏАЦИ 2013.
Учествовало 154 аутора. Селектор: проф. Мирко С. Марковић из Београда.
I Награда
Миленко Д. Ћировић Љутички, Београд
Љетна олуја –
муње небо крсте.
Очи пуне страха.
III Награда
Ирина Стефановић, Београд
Сиво преподне
снешко оста без главе –
одасвуд капље
Похваљени
Богољуб Бобан Велимировић, Подгорица
Војислав Бубања, Нови Београд
Милојка Јововић, Подгорица
Катарина Ђукић, Оџаци
Драган Ј. Ристић, Ниш
Витомир Милетић Витата, Петроварадин
Смиља Арсић, Нови Сад
Руди Стопар, Севница, Словенија
Милош Панић, Загреб, Хрватска

II Награда
Данко Радовановић, Књажевац
Милион мрава
уздижу пирамиду;
браћа су сложна.
Награђени хаику циклус
Драгица Обрадовић, Јагодина
Дах јужног ветра
Лептир у лали,
Док пљушти летња киша
Нашао је мир.
Отежао клас
Савио се од рода,
Дечак срп носи.
(укупно 10 песама)
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Spiritual Haiku 2013. India
Saša Važić/Саша Важић
at the edge of spring ...		
the dark scent lingering in 		
a wilted rose bush 			

на рубу пролећа...
таман мирис оклева
у свелом грму ружа

Vancouver Cherry Blossom Festival 2013
Saša Važić/Саша Важић
Sakura Award I
forgetting				
we’ll soon have to part –		
cherry blossoms 			

заборављам ...
ускоро се морамо растати –
цветови трешње

Sakura Award II
spring fever . . . 			
the cherry tree blooming 		
elsewhere 				

пролећна грозница...
трешња цвета
негде другде

The 17th Mainichi Haiku Contest 2013
Honorable Mention/ Почасно признање
Saša Važić/Саша Важић
shaking horizon . . .			
a flock of swallows enter 		
the floating world 			

тресе се обзорје ...
јато ластавица ступа
у плутајући свет

Honorable mention/ Почасно признање
Branka Vojinović Jegdić/ Бранка Војиновић Јегдић
small boats 				
with the first sunrays 			
furrow the sea 			

са првим зрацима
избраздаше море
мали бродићи

80
*********************************************************************************

18th International „Kusamakura” Haiku Competition 2013
Second Prize/ Друго место
Predrag Pera Čikarić/Предраг Пера Чикарић
Young moon with 			
sharpness of sickle ploughs 		
heaven’s field. 			

млађани месец,
оштрином српа жање
небеску њиву

Third Prize/ Треће место
Ljiljana Krstić/Љиљана Крстић
iris bush 				
between the fence posts 		
goes to my neighbor. 			

жбун перунике
између тараба
оде суседу

DIOGEN Ivanić grad, Hrvatska 2013
SUMMER SENRYU/ ЛЕТЊИ СЕНРЈУ
Third Prize/ Треће место
Igor Damjanović/ Игор Дамјановић
July heat 				
won’t let mi even think 		
of a cold watermelon. 			

Јулска спарина
не да да мислим ни о
хладној лубеници.

AUTUMN HAIKU/ ЈЕСЕЊИ ХАИКУ
Second Prize/ Drugo mesto
Branka Vojinović Jegdić/ Бранка Војиновић Јегдић
autumn morning – 			
a grasshopper moves 			
from leaf to leaf 			

јесење јутро –
премјешта се скакавац
с листа на лист
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Third Prize/ Треће место
Igor Damjanović/ Игор Дамјановић
A tall grass. 			
Now you see it, now you don’t 		
a tiny locust. 				

Висока трава.
Сад га видиш, сад не
мали скакавац.

Honorable mention/ Почасна награда
Predrag Radaković/ Предраг Радаковић
just before its jump 			
it paused for a while 			
the grasshopper 			

пре скока
застао на тренутак
скакавац

AUTUMN SENRYU/ ЈЕСЕЊИ СЕНРЈУ
Second Prize/ Друго место
Mirjana Ranković Matović/ Мирјана Ранковић Матовић
talking to the cricket 			
on the passer-by’s lips 		
his mocking smile 			

причам са цврчком.
на уснама пролазника
подругљив осмех

Zoran Doderović/ Зоран Додеровић
Lagging locust 			
Humming lawn mower 		
speeds his legs. 			

Троми скакавац.
Убрзава рад ногу
бруј косилице.

Third Prize/ Tреће место
Smilja Arsić/ Смиља Арсић
Mosquito’s buzzing 			
If I got up – my sleep is gone. 		
Gone anyway. 			

Комарац зуји
Устанем ли – оде сан.
Свакако оде.

Zoran Nikolić Mali/ Зоран Николић Мали
a cabbage white 			
landed on my ear –			
it must be an error 			

на моје уво
слете лептир купусар –
мора да је грешка
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AUTUMN TANKA/ ЈЕСЕЊА ТАНКА
Third Prize/ Tреће место
Branka Vojinović Jegdić/ Бранка Војиновић Јегдић
dizzy butterfly in love 			
falling onto 				
the last rose 				
trembling they wait together 		
the petals and the wings 		

омамљен лептир
заљубљено паде
на задњу ружу
дрхтаво чекају ноћ
латице и крила

WINTER HAIKU/ ЗИМСКИ ХАИКУ
Тhird Prize/ Треће место
Borislav Trajković/ Борислав Трајковић
Those bare boughs! 			
The north wind cutting the fog 		
patch by patch. 			

Те голе гране!
Прамен по прамен магле
северац реже.

Saša Važić/ Саша Важић
distant lights...			
this empty nest sounding 		
winter 				

далека светла...
празно гнездо одјекује
зимом

Dragan J. Ristić/ Драган Ј. Ристић
a cold wind 				
froze a yard faucet –			
the time is stopped 			

хладан ветар
заледи дворишну чесму –
заустави време

Honorable mention/ Почасна награда
Predrag Pera Čikarić/ Предраг Пера Чикарић
mountain under the snow 		
North Wind and a wolf 		
howling together 			

планина под снегом
северац и вук
завијају скупа
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WINTER SENRY/ ЗИМСКИ СЕНРЈУ
Sekond Prize/ Друго место
Milena Mrkela/ Милена Мркела
a thorn poster 			
bora scatters the mouths 		
оf the politicians 			

поцјепан плакат
бура разноси уста
политичара

Third Prize/ Треће место
Borislav Trajković/ Борислав Трајковић
The snow storm. 			
A man with hat greets 			
every passerby. 			

Снежна кошава.
Човек са шеширом све
редом поздравља.

Honorable mention/ Почасна награда
Dragan J. Ristić/ Драган Ј. Ристић
the old tom-cat 			
lazy to go out –			
the wind of February 			

старом мачку
не излази се ван –
фебруарски ветар

WINTER TANKA/ ЗИМСКА ТАНКА
First Prize/ Прво место
Svetomir Đurbabić/ Светомир Ђурбабић
Although the dense snow falls
I cannot end
the census:
that old building
and all those children there

Док пада густ снег
никако да завршим
попис становништва:
откуд толико деце
у остарелој згради
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IN MEMORIAM
Павле Ађански
(1934–2013)
Једна од маркантних фигура Хаику клуба „Шики“ одлази међу звезде које
сјаје на небу хаиђина. Све што нам ниси рекао, пријатељу, рећи ће нам се у
сјећањима на тебе. Почивај у миру.
Сопствена сенка
сустиже ме између
двеју светиљки.

Зраци заласка
на зидном календару.
Откуцава сат.

Ледена свећа
светлуца на ободу
уличне светиљке.

Болнички дани
протичу у ритму
капи инфузије.

Михајло Мика Павловић
(1941–2014)
Својим тиховањем и ћутањем однео си неречене стихове. Ћутање је говор
за оне који слушати знају. Оставио си нам ове који ће нас подсећати на тебе.
Читаћемо их, потом ћутати.
Над пољем ружа
плесан зелене магле
плави месец.

Дуги стуб дима.
На раскршћу времена
шака пепела.

Прах успомена.
Цвет булке, праг сна,
поворка мрава.

Кад залута душа:
рој хладних свитаца,
поља тишине.
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Хаику удружење Србије и Црне Горе наставља са прикупљањем публикација о хаику поезији за
ХАИКУ АРХИВ
У том смислу позивамо све који могу да нам помогну да дођемо до што
већег броја збирки хаику поезије, часописа за хаику поезију и свега што је
значајно за ову форму.
Позив важи и за песнике и наше пријатеље из иностранства.
Пошиљке слати на адресу председника ХУСЦГ:
Миленко Д. Ћировић Љутички
Панте Тутунџића 7/2
11077 Београд
Србија
The Haiku Association of Serbia and Montenegro (HASMN) continues to
collect haiku publications for
The Haiku Archive
You are kindly asked to help us by sending any haiku-related material such as
books, collections, journals, anthologies, etc.
Please send them to the HASMN’s President at:
Milenko D. Ćirović Ljutički
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