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Omkring haiku
 

Her og i det følgende skal det handle om haiku’en og det, der måtte findes i
dens nabolag. Først en vandring i haiku’ens historie og de formmæssige
aspekter, hvor der argumenteres og redegøres for, at haiku’en altid har været
en form i udvikling, og at den ikke er en stationær størrelse på 17 stavelser.
Efter en omvej over den amerikanske haiku-digtning foretages der nogle
nedslag i den danske litteratur, især hos Peter Laugesen og Dan Turèll, der
begge har arbejdet udførligt med formen. Det viser sig, at haiku’en er en
form, som de innovative danske digtere bruger igen og igen, og med
udgangspunkt i den iagttagelse tegnes en grov skitse af en (stadig kun)
begyndende dansk haiku-tradition. 

Sammenskriver man forordet og introduktionen i Haiku. Introduktion
og 150 gendigtninger,1  beskriver Hans-Jørgen Nielsen haiku’en som en digt-
form, der har følgende formelle krav: den angiver en årstid, er del af en zen-
buddhistisk tilværelsesbetragtning, og den skyr metaforen. For den senere
konkretist har det sidste måske været grund nok til at lave udgivelsen; men
at den japanske haiku ikke er så metaforsky, som Nielsen vil gøre den til, er
en anden sag. De 17 stavelser mener han på dette tidspunkt mere er reglen
end undtagelsen. Da der i 1973 skal komme en ny udgave af bogen, får
Nielsen en anden tanke og sætter et nyt forord og en ny introduktion i
bogen, hvor det fremhæves, at en haiku altid har 17 stavelser og så ellers sta-
dig har de andre aspekter med. Nielsen er dermed talsmand for de samme
krav som R. H. Blyth i sit opus magnum, Haiku vol. 1-4, der er en af
hjørnestenene i den vestlige haiku-tradition, men Blyth medgiver dog, at
stavelsesantallet kan være irregulært. At haiku’ens historie imidlertid er
lang og omskiftelig vil vise sig om et øjeblik. Men for på dette sted at tage
hul på metaforproblematikken, så kan læseren afgøre med sig selv, om
edderkoppen i den følgende haiku også er et du eller digteren himself, i dette
tilfælde Basho:

1. Hans-Jørgen Nielsen: Haiku. Introduktion og 150 gendigtninger, 1. udg., Kbh. 1963 og 2.
udg. Kbh. 1973.
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