
Dobrý večer vážení příchozí! 
   Připravili jsme jako hlavní zástupci a uspořadatelé 
internetových stránek samozvané literární formy českého hajku 
Šedá volavka, komponovaný pořad recitace z textů jednotlivých 
autorů. 
 
   Používáme fonetický přepis slova haiku /což je -výraz pro 
básnickou japonskou formu složený ze dvou znaků haj – ku. 
Japonština využívá zvukomalebnosti samohlásek. Klasické 
japonské haiku má určité zásady jak slohové /námět, sezónní 
slovo, omšelost.....atd./ tak i formální /počet slabik  
na třech řádcích 5-7-5 a další/ o tom se vedou dalekosáhlé 
odborné i vášnivé neodborné debaty a polemiky. 
   Pokud bychom chtěli obecně popsat literární formu, kterou 
jsme se benevolentně rozhodli pro autorské stránky používat 
nejčastěji, tak to jest „třířádková forma“, ale není  
to pravidlem. 
   Tvorba jednotlivých autorů se vymyká. Každý je svůj. Každý 
má pravdu v něčem jiném. Každý vypovídá z jiného úhlu poznání, 
pohledu, životní situace. 
   Jde nám o možnost presentace textů, které dokáží svým 
způsobem vidět křehce a hluboce Okamžik, podobně jako velcí 
mistři Východu před námi. 
   Stránky vznikly ke dni 21. března letošního roku. 
V současném stavu tam najdete 13 autorů a s další aktualisací 
jich bude 18. Jsou tam formy podomácku pojmenované např. 
Kraťasy nebo zkratkou HDD = haiku dnešního dne. 
   Nejsme, studovanými japanisty, snažíme se tento fenomén 
uchopit českýma rukama a citem. 
  Vaši úvahu, kritiku, postřeh jsme ochotni uveřejnit. 
 
   Musíme omluvit autory, kterým jsme nabídli možnost 
autorského čtení. Někteří jsou momentálně v zahraničí, další 
nemají čas nebo jsou z velké dálky nebo zrovna staví dům nebo 
mají na starost děti. 
 
   Pojala jsem recitaci nevšedně. Nechala jsem se volně 
inspirovat například japonským čajovým obřadem. 
Jednotlivé autory nebudeme u recitovaných textů uvádět. 
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• Zařazovací slovoZařazovací slovoZařazovací slovoZařazovací slovo (často je česky uváděn termín „sezónní 
slovo“) vsazuje báseň do kontextu konkrétní roční doby. 
Soubor těchto slov je tradiční. Je dán konvencí opakujících 
se motivů japonské poezie a umění obecně. Patří do něj slova 
označující charakteristické jevy (sníh, mráz, bouře, mlha), 
rostliny a živočichové (motýl, vlašťovka, květy, tykev)     
a výroční slavnosti a svátky (Nový rok, výměna zimních šatů 
za letní, svátky zemřelých a tahání řepy).  

• ZvukomalebnostZvukomalebnostZvukomalebnostZvukomalebnost (eufonie) haiku zachovává přirozený rytmus 
jazyka a zvyšuje účinnost verše. Vzniká opakováním 
počátečních hlásek (aliterace) a převládáním stejných 
samohlásek či stejných nebo zvukově příbuzných souhlásek.  

• PauzaPauzaPauzaPauza hlavní a často i vedlejší rozděluje haiku do stejně 
velkých nebo rozdílně velkých významových celků. Pauza 
vzniká přirozeně přizpůsobením slovosledu. V japonské větě 



je sloveso obvykle umístěno na konci a tudíž za ním 
přirozeně následuje pauza. Tyto celky se navzájem liší často 
také rozdílnými eufonickými skupinami hlásek.  

• Slabičné schémaSlabičné schémaSlabičné schémaSlabičné schéma vychází z přirozeného rytmu japonského 
jazyka. Narozdíl od přirozeného daktylotrochejského rytmu 
českého jazyka (střídání tří a dvou slabičných skupin       
s přízvukem zpravidla na první slabice) se v japonštině 
střídají nejčastěji pěti a sedmislabičné úseky.  
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1. go-šiči-go - klasický japonský rytmus 5-7-5 slabik  
2. kigo - sezonní slovo (májový deštík či sakury - jaro,  

chryzantémy - podzim, odraná větev - zima)  
3. kiredži - doslovně: slovo-řez  
4. wabi - patina, omšelost, kouzlo zabydlenosti             

a ohmatanosti, jakési oduševnění věcí nánosem času  
5. sabi - vyjadřuje melancholii filosofického odstupu, 

samotu nikoliv ve smyslu zoufalého mladického pocitu 
opuštěnosti, ale naopak sladkou samotu, ve které člověk 
může naslouchat hlasu vlastního nitra  

6. hosomi - štíhlost, básnička musí mít švih a být štíhlá  
7. karumi - lehkost podání  
8. šibumi - hořkost, střídmost, znamená: sladkost je jen 

náznakem a je vždy nerozlučně spojena s trpkostí      
("Mé srdce je znavené a hory a moře tak krásné " - 
Santóka).  

9. haiku může vyvolávat emoce, nesmí je však obsahovat  
10. čím více významu ve slovech, tím méně významu       v 

samotném haiku  


