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Dílo není v žádném klubu. 
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V okně tělocvičny 
mizí 

a zase se objevuje míč. 
 ------------ 

  
Dívám se na první hvězdy - 

vtom kolem přešel 
černý kulich. 
 ------------ 

  
Sed - leh - sed - leh - 

na střeše utržený 
vlnitý plech. 
------------  

  
Lanovka se rozjela - 

jen přibližování 
jen vzdalování. 

 

 
Názory čtenářůNázory čtenářůNázory čtenářůNázory čtenářů 

07.02.2007 
18:22:09 

NarvahNarvahNarvahNarvah 
redaktor 

to první je supr! 
to ostatní mě nebere.. 

07.02.2007 
18:22:35 

NarvahNarvahNarvahNarvah 
redaktor 

i když ta lanovka je taky dobrá! 

07.02.2007 
18:30:18 

Peachus KsheeryPeachus KsheeryPeachus KsheeryPeachus Ksheery 

snad jen lanovka má nějaké haiku-parametry, určitý 
podtok snad skrytých významů.. 
 
plech bych, být autorem, poslal zpátky do vlnírny..tam 



to potřebuje ještě hodně dovlnit 
 
kulich?..usmál jsem se..je to absurdní, jenom.. 
 
míč se mi líbí, ale ať na to pozírám jak chci, nic 
hlubšího v tom není (ne, opravdu není)..alespoň ne nic, 
co haiku všeobecně nabízí..ale nevím jak moc se haiku 
vyvíjí a jestli už nepracuje s psychedelicko-
halucinačními motivy.. nicméně, je to zajímavá tajemno-
absurdní momentka 

07.02.2007 
18:31:46 

dunajdunajdunajdunaj 

hm - nie je to zle - ale mne tam chyba ten presah - z 
druheho riadku do tretieho - co to posunie uplne inam - 
take to paf - ako trebars - sedeli a mlcali - a na 
zaver ze chrizantema - urcite to poznas ... inak fajn 

07.02.2007 
18:33:16 

PaulartPaulartPaulartPaulart 

Díky všem kritikům. Něco si z toho určitě vezmu, na 
cestě mezi bezvýznamnými motivy všedního života :-) 

07.02.2007 
18:43:14 

DeroDeroDeroDero 

První text se mi líbí, je to docela dobré haiku. 
 
Druhý text kazí ona synekdocha (záměna části za celek; 
kulich -> člověk; nebo je to metafora?), určitě by 
nebylo možné se bez ní obejít? 
 
Třetí text. Chybí jakákoliv návaznost první a druhé 
části textu, což je chyba, pakliže některá z částí sama 
o sobě nedává smysl. A ta první nedává valného smyslu. 
Hrátky s rýmem v tomto dílku taky nejsou nejšťastnější. 
Dvojitý přívlastek mi také v tomto konkrétním případě 
úplně nesedí. 
 
V posledním dílku mě zase zaujala ona anafora 
(opakování slov na začátcích logických celků; jen). 
Jinak po prvním haiku druhé nejlepší dílko.  
 
Není obvyklé, aby se specifické jazykové prostředky 
tradiční poezie a prózy vyskytovaly v haiku. Možná 
ještě tak epiteta a samozřejmě eufonie (libozvuk). Tobě 
se tam ty klasické prostředky vloudily hned na několik 
míst. 

07.02.2007 
18:52:17 

PaulartPaulartPaulartPaulart 

Jo, Dero, je znát, že první a poslední z těchto čtyř 
dílek se mi povedla relativně nejvíce. Synekdocha - 
záměna kulichu za člověka - se v haiku používá, ne? Je 
to metoda zkratky. Třeba ve free-haiku, musela bych 
hledat na www.haiku.cz. Ale našla bych, myslím. O 
anafoře se píše i v teorii na www.haiku.cz. Různé 
asonance jsou, myslím, v pohodě, ne? Ale ten plech se 
nepovedl. Víš, on se ve větru opravdu zvedal a zase 
padal, prostě "cvičil". Ale nejspíš jen v mé představě. 
Díky za kritiku :-) 

07.02.2007 
19:10:36 

DeroDeroDeroDero 

Paulart: Díky za reakci, pokusím se vysvětlit. 
 
Synekdocha se používá především (neříkám výhradně) v 
uvolněných formách haiku. Měj, prosím, vždycky u mých 
kritik na mysli, že se nikdy nedokážu zbavit vazby na 
klasické haiku. Možná proto budou občas moje slova 
padat mírně vedle. 



 
Anafora mě v haiku nepobuřuje, také píšu, že mě 
zaujala, nikoliv negativně. Její použití sice v tomto 
případě nevidím jako ideální, ale nejsem proti ní. 
 
Asonance je také v pořádku, ale ty v žádném tom dílku 
typickou asonanci nemáš. Ve třetím textu je to 
(s)prostý rým. :o) 
 
Těším se na další dílka, jednou budeš s tímto přístupem 
a ždibíčkem štěstí psát úžasná haiku. 
 
Držím palec! :o) 

07.02.2007 
19:31:46 

FairiellaFairiellaFairiellaFairiella 

Tak jako hlavně... haiku má v prvním řádku pět slabik, 
v druhém sedm, ve třetím zase sedm... a obsahově 
nezaujalo moc.. 

07.02.2007 
19:37:29 

ZuzulinkaZuzulinkaZuzulinkaZuzulinka 
redaktor 

líbí se mi ta poslední, umožňuje konfrontaci dvou 
pohledů* 

07.02.2007 
19:38:13 

DeroDeroDeroDero 

Fairiela: Pokud mluvíš o formě klasického haiku, tak to 
má 5-7-5 slabik. V češtině je tato forma přežitá a 
kontraproduktivní. 

07.02.2007 
19:40:39 

FairiellaFairiellaFairiellaFairiella 

Dero: heheh pak v češtině v žádném případě není haiku 
přirozené v žádné formě. To je stejné, jako bys tvrdil 
o neforemný básničce, že je to sonet. To nejde, něco se 
prostě nějak jmenuje, protože to má určitou formu : 
konkrétně haiku má mít duchovní či přírodní tematiku a 
5-7-5. Kontraproduktivní je nazývat haiku něco, co 
haiku není (sama ve tvorbě mám takovou chybu, ale už o 
ní aspoň vím a nehájim ji) 

07.02.2007 
19:52:16 

DeroDeroDeroDero 

Fairiela: Správně. V češtině haiku není přirozené v 
žádné formě. Co je na tom těžkého? Haiku je japonská 
forma a je závislá na japonském sylabickém systému a 
písmu. 
 
Poezii na této úrovni už nelze vyjádřit matematicky 
jako například ve formě sonetu, kdy verše nejsou 
omezeny svou délkou.  
 
Japonština je jiný jazyk než čeština, s odlišnou 
slovotvorbou, jazykovými přízvuky, průměrnou délkou 
slov, a to i v závislosti na slovním druhu, a s 
odlišným kulturním zázemím. Pokud tedy chceme poctit 
haiku, asi bychom se měli snažit přiblížit jeho duši 
všemi formálními prostředky, které čeština nabízí. 
Lpění na formě 5-7-5 je tedy opravdu kontraproduktivní. 
 
Moderní japonské haiku boří i mýty o nutnosti přírodní 
tématiky. Respektive - pojímá přírodu v širším smyslu, 
který de facto boří hranice námětu. 

07.02.2007 
19:54:57 

FairiellaFairiellaFairiellaFairiella 

Dero: Mrkni se na písmáka na lepší haiku tady, jsou 
tady, už jsem na ně narazila -a POZOR - dodržujou to, 
co haiku má být. Haiku nejsou tři řádky a jinak "to 



není třeba vymezovat". Pak tyto básně výše rozhodně 
haiku nejsou. Ničím nejsou haiku. Jsou to jen 
třířádková trojverší.  

07.02.2007 
20:00:47 

FairiellaFairiellaFairiellaFairiella 

Dero: našla jsem teď třeba autora per_zay, myslím, že 
je to úžasný příklad toho, že i v češtině jde napsat 
haiku. 

07.02.2007 
20:05:43 

DeroDeroDeroDero 

Fairiela: Pokud by sis přečetla moji kritiku, věděla 
bys, že jako haiku jsem ochotný připustit jen první z 
uváděných děl. V tomto bodě se víceméně shodneme. 
 
Dále - věř mi, že co se haiku týče, mám načteno. Číst 
další a další kvalitní haiku mám určitě v plánu, ale 
nemyslím si, že tady na písmáku jich najdu o mnoho víc, 
než když jsem jej před dvěma lety opouštěl.  
 
Stále si navíc budu umíněně trvat na tom, že haiku není 
v češtině svazující formálně, nýbrž významově. 
Klasickým haiku samozřejmě není ani jedno z uvedených, 
už jen proto, že chybí sezónní slova a výraznější 
předěly. 
 
Možná bych mohl zkusit vytáhnout červený hadr a začít 
tvrdit, že haiku nemusí mít tři verše, ale to neudělám. 
Spíš podotknu to, že v japonštině systém 5-7-5 odkazuje 
na něco jiného, než co my, Evropané, chápeme pod pojmem 
slabiky. Ono 5-7-5 vyjadřuje rozložení zvuků (japonsky 
"on", znak pro zvuk se nazývá "onji"; a pozor, v 
několika učených textech by ses možná dočetla spojení 
"přibližné rozložení"). 
 
Já si prostě nemyslím, že bychom dokázali reprodukovat 
formu haiku adekvátně počtem slabik. Jedno onji totiž 
může, ale nemusí být přesně jedna slabika. 

07.02.2007 
21:09:01 

FairiellaFairiellaFairiellaFairiella 

Dero:dobře, skláním se nad tvou znalostí japonštiny, 
fajn :-D 

07.02.2007 
21:20:25 

DeroDeroDeroDero 

Fairiella: Leda prd, všechno encyklopedické znalosti, 
přesné termíny navíc dohledané. :o) 

07.02.2007 
21:43:32 

FairiellaFairiellaFairiellaFairiella 

Dero: :-P Tak to se staň asi politikem :) 

07.02.2007 
23:24:45 

abbeabbeabbeabbe 

dero, dero 
 
tvá encyklopedická sečtělost je opravdu leda prd 
 
haiku je haiku 
 
chceš-li psát něco jiného 
pojmenuj to jinak 
 
japonci při tvorbě haiku opravdu netušili že s tím 
budou češi mít potíže 
 
jeden japonec se mi přiznal 
že má problém 



pochopit české 
skákal pes přes oves 

07.02.2007 
23:28:33 

abbeabbeabbeabbe 

jo a paularto: 
 
ani jedno z tvých haiku mne nezaujalo 
 
promiň 

08.02.2007 
00:32:24 

DeroDeroDeroDero 

abbe: Nechci se hádat. Svůj názor jsem vyjádřil ve 
svých příspěvcích k tomuto dílu a za tímto názorem si 
stojím. Myslím, že jsem jej dokázal dostatečně 
vysvětlit i obhájit pro ty, koho by snad zajímala jeho 
podstata. 
 
Nečetl jsi pořádně, ani ses nenamáhal ten názor 
pochopit a polemizovat s ním, tak si, prosím, odpusť tu 
nadřazenou shovívavost. 

08.02.2007 
00:43:34 

abbeabbeabbeabbe 

nadřazenou shovívavost čtu v tvých řádcích 
 
hoď kamenem 
 
 

08.02.2007 
05:38:51 

PaulartPaulartPaulartPaulart 

Pro Dera: 
 
Ještě bych se chtěla vrátit k té synekdoše (je to dobře 
česky?), nedalo mi to spát, musela jsem vstát ve čtyři 
ráno :-). Samozřejmě tropy a básnické figury jsme brali 
nedávno dost podrobně na gymplu, také můj taťka je 
básník a leccos mi vysvětlil. Máš na mysli (v případě 
mého kulichu) užití pars pro toto, tedy část za celek. 
Jenže v případě haiku jde asi o něco jiného. Zatímco 
synekdocha je druhem metonymického vyjádření („noha má 
tam nevkročí“), v haiku jde o zachycení okamžiku, který 
nedovoluje často vidět celek ze všech stran, spíš jen 
útržek děje či obrazu. 
 
Tohle třeba napsal můj taťka (jako Darmo-šlap na 
www.haiku.cz): 
 
Jen týl, dlouhé vlasy - 
hlava nástroje. 
 
Je to pohled do okna někde naproti budově - též se 
jedná o část. Viděl cellistku, ale ona se mu částečně 
ukryla za rámem toho okna. Ale o tu cellistku jako 
celek tu, myslím, nejde, jde o to, co je zrovna teď 
vidět. 
 
Nebo na nicku Ignatz na www.haiku.cz: 
 
Mezi sedačkami - 
spojené dlaně 
v černých rukávech. 
 
 
Okénkem mezi guláši 
ruka s cigárem! 
 



 
Za opěradlem lavice 
čtyři pleše - 
pleskot karet. 
 
 
Totéž - prostě v tom okamžiku vidíš jen část. Spojené 
dlaně mohou zastupovat milence, ale vidíš z nich právě 
a jen ty černé rukávy a dlaně. A tak i můj kulich: 
Dívala jsem se na hvězdy, minul mě nějaký člověk a jeho 
kulich mi na mžik - zatím, co přecházel - ten pohled 
zakryl. Neviděla jsem ale celého člověka, tedy ani ten 
kulich nezastupuje celého člověka jako v případě 
synekdochy. Haiku prostě neuznává tohle přenášení 
významu, alespoň si to myslím. 
 
Je to možná na delší povídání, ale tady na to není 
prostor. Nechceš mi napsat na mail? 
(paulart@seznam.cz). Sakra, proč se všichni schováváte 
za ty nicky? Čeho se bojíte? Tahle společnost se mi tak 
hnusí - samé voskové figuríny, všichni se stydí za 
svoje jména nebo co. Já nevím, co je tohle za svět, 
měla jsem se narodit asi někdy úplně jindy. 

08.02.2007 
06:37:21 

guyguyguyguy 

u mě je nej dvojka * 

08.02.2007 
08:21:14 

PaulartPaulartPaulartPaulart 

Pro Fairiella 
Srovnávat formu sonetu a haiku je nesmyslné. Sonet je 
skutečně jen vnější formou, dvě kvarteta a dvě terceta, 
v tom veršovém uspořádání je možno napsat duchovní 
báseň i odrhovačku v hospodě a vždycky je to sonet, 
když dodrží stanovené počty veršů ve slokách a schéma 
rýmu. V haiku je podstatný pohled na svět - je to jistá 
filosofie zřejmě spojená se zenovým pohledem na svět. 
Moc o tom nevím, jsem katolička, ale jde tam podle mne 
o přítomný okamžik a o skutečnost, jaká je v tom daném 
okamžiku. Pro haiku platí, že 5-7-5 jest litera zákona, 
duch je však za tím. Bavit se tedy stále dokola o 5-7-5 
je těm, kteří pronikají do hloubky haiku, časem k 
smíchu (promiň). 5-7-5 je skelet (rýmuje se to :-)) 
Podívej se na www.haiku.cz, třeba na nicky zoee, 
ignatz, park, a spočítej, kolik haiku tam dodržuje 5-7-
5. A jsou to nepochybně mistrovská haiku. 

08.02.2007 
08:22:48 

PaulartPaulartPaulartPaulart 

Pro abbe - to je v pohodě, nemusím se všem líbit :-) 

25.02.2007 
12:10:49 

per_zayper_zayper_zayper_zay 

hmmmmm ..... tělocvična i kulich ..... T 

25.02.2007 
14:03:33 

PaulartPaulartPaulartPaulart 

To mám radost - hlavně z toho kulicha, kterého nikdo 
nechápal :-) 

28.02.2007 
15:29:16 

waldekkewaldekkewaldekkewaldekke 

řekl bych "sed-a-leh, sed-a-leh" kvůli rytmu. :o) * 

28.02.2007 
19:39:40 

PaulartPaulartPaulartPaulart 

Díky za nápad. Konečně ses ozval, člověče. Chci to tady 
na Písmákovi zabalit a založit nějaké vlastní stránky 
haiku, tak Ti dám vědět. Ale ještě nevím, jestli se k 



tomu opravdu odhodlám :-). 

04.03.2007 
22:49:34 

waldekkewaldekkewaldekkewaldekke 

Pauli, tak to se těším. :o) 

05.03.2007 
11:07:25 

PaulartPaulartPaulartPaulart 

Já se taky těším, byla jsem na severu v Litoměřicích 
navštívit Hynka(nick Ignatz na www.haiku.cz), tak snad 
by mi pomohl, alespoň svými přípěvky. Ale je to zatím 
chaos, asi to nechám hodně otevřený. Sice se na mě 
snese kritika, ale na to už jsem si zvykla :-). Musím 
si někoho sehnat, kdo dělá stránky, sama bych to asi 
nezvládla. 

06.03.2007 
21:24:47 

waldekkewaldekkewaldekkewaldekke 

:o) Já kritizovat nebudu. Jen některé názory na serveru 
haiku.cz jsou na mě moc divoké. 

07.03.2007 
20:44:57 

PaulartPaulartPaulartPaulart 

O názory asi ani nejde, já nejsem teoretička :-). Čtu a 
učím se, co všechno člověk může v haiku sdělit a hlavně 
jak. Jsem ráda za každý názor. Stránky už vznikají. 
Technicky a finančně to vzala do ruky Ša-gej. Dám Ti 
vědět. 

13.03.2007 
22:45:21 

waldekkewaldekkewaldekkewaldekke 

Držím palce! 

 


