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Ζωγραφιά & « χάικου» του Ματσούο Μπάσω
Ήσυχα, απλά, / βουνά κίτρινα ρόδα / κυλάνε ταχιά

Οικολογία και πολιτισμός

επιμέλεια: Παναγιώτης Χαλούλος
http://users.ach.sch.gr/pchaloul/

http://blogs.sch.gr/pchaloulΓιαπωνέζικη ζωγραφική και 
ποίηση χάικου για τη φύση

Πόσα πράγματα γνωρίζουμε για την ιαπωνική ποίηση και 
τους ποιητές της, όταν σήμερα η ελληνική και η παγκόσμια αγο-
ρά κατακλύζονται από παντός είδους προϊόντα προηγμένης τε-
χνολογίας της Ιαπωνίας;

Η κλασική ιαπωνική ποίηση είναι ένα αντικείμενο πολυσχι-
δές. Για την κατανόησή της θα χρειαστεί κανείς να καταπιαστεί 
με τη λαϊκή προφορική παράδοση της Ιαπωνίας, τις θρησκευ-
τικές αντιλήψεις και τα εθιμικά χαρακτηριστικά της. Είναι ένα 
πολυμορφικό λογοτεχνικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από 
πέντε βασικούς τύπους: το χάικου ή χαϊκού (τρίστιχο), το χάι-
μπουν (πεζή-ποιητική σύντομη ιστορία), το τάνκα (πεντάστιχο 
ως δωδεκάστιχο λυρικό ποίημα), το ρένγκα (αλυσιδωτή ποίηση 
που αποτέλεσε τη βάση του χάικου) και το σένρυου (σατιρικό ή 
ανεκδοτολογικό τρίστιχο).

Παραδοσιακά το χάικου (俳句 = αστείος στίχος) αποτελείται 
από στίχους 5, 7, 5 συλλαβών, που τοποθετούνται είτε σε τρί-
στιχο είτε σε έναν ολόκληρο, χωρισμένο με κενά. Με συνολικά 
17 συλλαβές είναι η πιο σύντομη μορφή ποίησης στον κόσμο. 
Περιγράφει μια εικόνα της φύσης και «έχει εποχιακό χαρακτήρα, 
περιέχει μια έντονα συναισθηματική λέξη, αυτήν που ακριβώς δίνει 
την αίσθηση του χώρου. Κάθε χαϊκού είναι μια ζωγραφιά, ζωγραφί-
ζεται…» (Σ. Σκαρτσής)

Η βουδιστική φιλοσοφία που εμψυχώνει την τέχνη του χάι-
κου προϋποθέτει ένα βαθύτατο σεβασμό για τα φαινόμενα της 
ζωής, για τη φθαρτή και εφήμερη ύλη του κόσμου τούτου και 
μια λαχτάρα συγχρόνως για ό,τι αναπόφευκτα διαβαίνει. Παρα-
δοσιακά, ένα χάικου πρέπει να διαρκεί και να διαβάζεται όσο 
κρατά μια ανάσα.

Σημαντικός εκπρόσωπος της ιαπωνικής μορφής χάικου θε-
ωρείται ο Ματσούο Μπάσω, ο οποίος ζωγράφιζε παράλληλα. 
Αυτός και οι μαθητές του ανανέωσαν την ως τότε αστεία και πε-
ριπαικτική αυτή ποίηση ανάγοντάς τη σε σοβαρή λογοτεχνία.  

Ήρθε άνοιξη
στο όρος χωρίς όνομα
πρωί κι ομίχλη
***
Γλιστράει το φεγγάρι στον ουρανό,
από κάτω οι κορφές των δέντρων
σταλάζουν βροχή.
***
Πυγολαμπίδα
που ’πεσε απ’ το φύλλο
άρχισε να πετά
***
Μες στην ησυχία
ο συριγμός του γρύλλου
ραγίζει πέτρες
(χάικου του Ματσούο Μπάσω)

Στην παραδοσιακή ιαπωνική ζωγραφική οι τεχνοτροπίες και 
οι σχολές είναι πολλές, όπως και στην τέχνη της ποίησης. Χρη-
σιμοποιείται σινική μελάνη και το χρώμα δεν είναι πλούσιο, 
ενώ ενσωματώνονται κείμενα στη ζωγραφική επιφάνεια, όπως 
και στην κινεζική τέχνη, με ιδεογράμματα ή συλλαβογράμματα. 
Τα θέματα έχουν έντονη τη φυσιολατρία με παράσταση, πολλές 
φορές, ανθρώπινης φιγούρας με παραδοσιακές φορεσιές. 
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