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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá analýzou sararíman senrjú v letech 1990-2012 jakoţto 

originální současnou interpretací klasické poezie senrjú.  V poezii sararíman senrjú se projevuje 

rozpoloţení třídy japonských „bílých límečků“, jejich smýšlení o korporativní praxi, vztazích 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, o současné situaci v Japonsku a důleţitých událostech 

odehrávajících se v japonské společnosti. Práce uvádí mnoţství příkladů japonských básní 

sararíman senrjú a pokouší se popsat a klasifikovat kategorie této lidové poezie. V první části 

práce podává úvod do problematiky a nastiňuje historický vývoj poezie senrjú, ve druhé části 

pak rozebírá současné básně sararíman senrjú z hlediska tematiky obsahu, jazykových a 

stylistických prostředků, druhu humoru a obsahové náplně kategorie komična.  

 

Klíčová slova  

senrjú, sararíman senrjú, japonská současná poezie, lidová poezie, sararímani 

 

 

Abstract 

 

The thesis focuses on the analysis of salaryman senrjū during 1990-2012 as an original 

contemporary interpretation of classical senrjū poetry. Salaryman senrjū  reflect the climate in 

the class of Japanese white-collars, their views of corporate practices, relations between 

employer and employee, current situation in Japan and important events that take place in 

Japanese society. The thesis presents a large number of examples of Japanese salaryman senrjū 

poems and attempts to describe and classify into categories the poems, which can be considered 

as a genre of popular poetry. The first part of the thesis describes the phenomenon and historical 

development of senrjū poetry, the second part analyses contemporary salaryman senrjū poems in 

terms of content and thematic patterns, linguistic means and stylistic devices, types of humor and 

content of the comical category. 
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Ediční poznámka  

V diplomové práci jsou ve velkém mnoţství pouţívány japonské výrazy, jména a názvy 

institucí. V celém textu je pro ně jednotně pouţita česká transkripce. Pouze jména japonských 

autorů u anglicky psané literatury ponechávám v poznámkách a v souhrnné bibliografii v 

anglické transkripci. Jména japonských autorů v textu jsou přepsána českou transkripcí. Při psaní 

japonských vlastních jmen je zachováno japonské pořadí, při kterém vlastní jméno následuje za 

příjmením. Japonské výrazy, označení určitých jevů atd. odlišuji v textu kurzívou. Při citacích 

básní pouţívám anglickou transkripci a ponechávám je bez odlišení kurzívou. Autorem 

veškerých překladů básní je autorka této práce, pokud není uvedeno, ţe se jedná o citaci. 

 

Úvod 

Japonský sararíman jakoţto reprezentant třídy firemních zaměstnanců, tzv. "bílých 

límečků", se pevně zakotvil v současné japonské kultuře. Na tento fenomén poukazuje výskyt 

této postavy jak v populárních komiksech manga, filmech a televizních seriálech (např. vícedílné 

komiksy Sararíman Senka od Sadaa Šódţiho, Sararíman Kintaró od Mičimiji Hirošiho nebo 

Kósaku Šima od Hirokane Kenšiho, na základě kterých byly pak natočeny anime a seriály), tak i 

v odborných studiích a pracích (např. Ezra Vogel 1972; Matsumoto 2002; Roberson a Suzuki 

2005). 

Podle Encyclopedia of Japanese Business (2001) se termín sararíman vztahuje jak 

k povolání, tak i k určitému image neboli sociálnímu obrazu, který v sobě ztělesňuje vlastnosti 

spojované se zaměstnanci japonských korporací, např. nekonečnou oddanost firmě výměnou za 

patronát a odměny ze strany firmy.
1

  Rozpoloţení sararímanů, které se odráţí v básních 

sararíman senrjú, je úzce spojeno se sociálně-ekonomickou situací v Japonsku, korporativní 

praxí a vztahem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Dá se říct, ţe poezie sararíman senrjú 

je jakýmsi lakmusovým papírkem své doby, který odráţí důleţité události odehrávající se v 

japonské společnosti. 

V této práci se budu zabývat sararíman senrjú, přičemţ se pokusím zanalyzovat tyto 

básně z hlediska témat, obsahu a jazykových a stylistických prostředků. Práce je rozdělena do tří 

hlavních kapitol. První kapitola má za úkol nastínit, jak a kdy vznikl ţánr senrjú, v čem spočívají 

jeho charakteristické rysy jakoţto poetického ţánru, jak vypadají klasické senrjú a poukázat na 

rozdíly mezi haiku a senrjú. Druhá kapitola se zabývá současnými senrjú. V ní se pokusím 

vysvětlit příčinu popularity tohoto ţánru poezie v současné době a popsat a klasifikovat 

                                                           
1
 Bird, Allan. Encyclopedia of Japanese Business and Management. New York: Routledge, 2002, s. 390-

391. 



7 
 

kategorie této lidové poezie. Je třeba poznamenat, ţe ve své práci jsem se nezaměřila na všechny 

současné senrjú, ale pouze na ty, které široká veřejnost amatérských básníků posílá do soutěţí 

pořádaných různými korporacemi. Třetí kapitola předkládá vlastní analýzu sararíman senrjú, 

kterou provádím z hlediska témat, obsahu, jazykových a stylistických prostředků. V této kapitole 

také podávám komentář k překladu sararíman senrjú do evropských jazyků, analýzu humoru a 

obsahovou náplň kategorie komična v básních sararíman senrjú. 

Inovativnost práce spočívá  v tom, ţe jsem podrobila odbornému zkoumání značné 

mnoţství soutěţních básní sararíman senrjú, které nebyly dosud citovány v odborných pracích. 

Tyto básně jsem přeloţila a opatřila komentářem, přičemţ jsem se je pokusila klasifikovat a 

popsat. Sararíman senrjú je fenomén zatím téměř nepopsaný a ani termín sám ještě není přesně 

definován, takţe o předmětu mého zájmu neexistují skoro ţádné studie (viz kapitola „Stav 

bádání v tématu“). 

Aktuálnost zkoumání problému sararíman senrjú  

Zkoumání poezie sararíman senrjú je důleţité pro celkové pochopení jazykových 

tendencí a procesů v moderní japonštině. Stejně tak je studium poezie sararíman senrjú důleţité 

pro chápání nálady v současné japonské společnosti, jak je vnímána tzv. "bílými límečky", 

protoţe dá se říct, ţe senrjú je momentálním obrazem země, situace ve společnosti, politice, 

ekonomice nebo kaţdodenního ţivota pohledem běţných kancelářských pracovníků. Kromě toho, 

zkoumáním senrjú uplynulých 23 let (1990-2012) lze vysledovat změny v pracovních vztazích, 

ve způsobech uspořádání pracovního procesu, v hodnotách spojených s prací apod. Studium 

sararíman senrjú má také význam pro hlubší pochopení sociální a duchovní statiky a dynamiky 

japonské společnosti, tj. pochopení stálosti a proměnlivosti japonských sociokulturních 

standardů, hodnot a vzorů chování regulujících kaţdodenní ţivot lidí, protoţe sararíman senrjú 

jsou věnovány lidským emocím v určitých ţivotních situacích, myšlenkám a pocitům 

obyčejných lidí v jejich kaţdodenním ţivotě. K výzkumu fenoménu sararíman senrjú nabádá i 

nedostatek zkoumání daného tématu ve vědecké literatuře. Senrjú se obyčejně překládá jako 

„komická báseň“ a interpretuje se v úzkém smyslu, a tak se tomuto ţánru na rozdíl od haiku 

nevěnovala mimo Japonsko dostatečná pozornost. Co se týká sararíman senrjú, tak určité 

výzkum tohoto tématu dosud provedl pouze Wendy Spinks, o jehoţ práci pojednávám níţe. 

 

 

Stav bádání v tématu 

Ve své práci jsem především opírala o článek od Wendy Spinksové A Poetic Perspective 

on Changing Worker Mentality in Japan, který je jedinou studií k tématu, jiţ se mi podařilo 
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nalézt. Autorka článku analyzovala sararíman senrjú z období 1990 – 2007 s cílem zjistit, jak se 

měnila pracovní mentalita a postoj vůči práci sararímanů či jejich loajalita vůči firmě. Nicméně 

její výzkum má celkově sociologický charakter, protoţe analyzuje především tematickou a 

obsahovou stránku básně a nevěnuje se lingvistické analýze. 

Další relevantní skupina publikací, kterou jsem měla v dispozici při psaní diplomové 

práce, se týká básnického ţánru senrjú. První studií je Haiku to senrjú (Haiku a senrjú), v níţ 

autor Fukumoto Ičiró demonstruje rozdíly a intertextuální vztahy mezi senrjú a haiku. Druhou 

prací je Senrjú širon (Můj názor na senrjú), jejíţ autor Jamamura Jú  zkoumá senrjú v rámci 

současné japonské poezie. Dále jsem vyuţila monografií Donalda Keena a Harua Shiraneho 

týkajících se poezie waka. Nepostradatelným zdrojem informací, který jsem pouţívala pří psaní 

kapitoly „Ukázky klasických senrjú,“ byly antologie klasických básní Senryū: Japanese satirical 

verses a Japanese Life and Character in Senryū od Reginalda H. Blytha, který jako první 

seznámil evropského čtenáře s tímto ţánrem, a Light Verse from the Floating World: An 

Anthology of Premodern Japanese Senryu od Uedy Makota. Důleţité informace o ţánru senrjú 

jsem také čerpala z webových stránek Senrjú Gakkai (Vědecká společnost senrjú) a Nissenkjo 

(Všejaponská asociace senrjú). Kromě toho jsem pouţívala monografie věnované např. analýze 

poezie a způsobu vyuţívání metafor (např. Miroslav Červenka 2002; George Lakoff and Mark 

Johnson 2002; Eduard Světlík 2009). 

Další kategorií pouţité literatury představují monografie zabývající se fenoménem 

japonských sararímanů. Z těchto monografií jsem čerpala nezbytné informace o ţivotním stylu 

sararímanů v práci, doma a ve společnosti. Například monografie Ezry Vogela Japan's New 

Middle Class, který seznámil evropského čtenáře s tímto sociálním fenoménem a detailně popsal 

práci, rodinu, koníčky, zvyky a hodnoty "nové střední třídy". Dále jsem měla k dispozici 

genderovou studii Salaryman Masculinity: the Continuity of and Change in the Hegemonic 

Masculinity in Japan od Hidaky Tomoko a Men and Masculinity in Contemporary Japan: 

Dislocating The Salaryman Doxa od Jamese Robersona a Suzuki Nobuea. 

Důleţité je také zmínit se o dalších pracích, které mi poskytly základ pro hlubší náhled do 

komické poezie senrjú. Takovou je například sbírka článků věnovaných analýze japonského 

humoru Understanding Humor in Japan, které analyzují komické ţánry senrjú, kjógen, rakugo a 

manzai. Podobnou je například monografie o japonském humoru The Chrysanthemum and the 

Fish: Japanese Humor since the Age of shoguns od H. Hibbeta. 
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Cíle a způsoby výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit jazykové, tématické, obsahové, významové zvláštnosti ţánru 

sararíman senrjú. 

Pro dosaţení těchto cílů se předpokládá metoda lingvistické, umělecké a srovnávací analýzy, a to 

konkrétně v následujících okruzích: 

- popsat/určit tématický okruh sararíman senrjú, 

- zanalyzovat pouţité jazykové prostředky, 

- zanalyzovat obsahovou náplň kategorie komična v poezii sararíman senrjú, jinými slovy zjistit, 

co se pokládá v současném Japonsku za komické, 

- pochopit příčiny trvalé popularity tohoto ţánru jak mezi kancelářskými pracovníky, tak i mezi 

ostatními obyvateli, 

- zjistit specifika překladu básní senrjú do evropských jazyků. 

 

Prameny a chronologický rámec výzkumu 

Prameny výzkumu básně sararíman senrjú z internetových stránek Dai-ichi Seimei 

Hoken Kabushiki-kaisha (Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd), která je jednou z nejstarších 

(zaloţena v roce 1902) a největších (třetí největší pojišťovna po Kanpo seimei hoken (Japan Post 

Insurance) a Nihon seimei hoken (Nippon Life Insurance) japonských pojišťoven. K březnu 2011 

měla 56,908 zaměstnanců a roční příjem téměř 31 biliónů jenů.
2
 Dai-ichi Life je jednou z 

nejznámějších a nejvlivnějších firem v japonské společnosti – byla například oficiálním 

sponzorem při stavbě parků Disneyland a Disney sea v Tokiu, finančně podporuje řadu 

populárních televizních pořadů, včetně seriálů, sportovních akcí apod. 

Od roku 1987 Dai-ichi Life pořádá soutěţ básní senrjú, kam posílají svou tvorbu jak za-

městnanci Dai-ichi Life, tak i ostatní obyvatelé z celého Japonska. V podstatě společnost Dai-

ichi Life byla kolektivním zakladatelem tohoto ţánru japonské poezie. Od roku 1987 do roku 

2012 se tato soutěţ konala šestadvacetkrát. Dai-ichi Life kaţdý rok, počinaje od od 4. soutěţe (r. 

1990) zveřejňuje na svých internetových stránkách sto nejlepších senrjú, z níchţ se vybírá top 10. 

Pro období 1990-2012 tedy celkový počet takto zveřejněných senrjú činí 2300 básní. Nejlepší 

básně pak vydává kniţně. V roce 2008 byla vydána dokonce i první sbírka básní v anglickém 

překladu nakladatelstvím Kodanša.  

V roce 2011 firma Dai-ichi navíc na svých webových stránkách zveřejnila zvláštní vydání 

pod názvem Sarasósenkyo dai 25 kai tokubetsu kikaku (Speciální 25. ročník hlasování pro 

                                                           
2
 http://www.dai-ichi-life.co.jp/company/info/outline.html The Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd, 

Company Profile. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dai-ichi
http://www.dai-ichi-life.co.jp/company/info/outline.html
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sararíman senrjú), do kterého vešly v důsledku hlasování nejlepší z nejlepších senrjú všech 

předchozích let. Hlasování se zúčastnilo 60 tisíc lidí, kteří vybírali z 60 básní rozdělených do pěti 

období: 1990-1995, 1996-2000, 2001-2005, 2006-2010 (tedy z kaţdého období patnáct básní). 

Nakonec byly vytvořeny dva výbory, TOP 20 a Jidai besuto 3 (Tři nejlepší básně z kaţdého 

období). Poslední výbor je pozoruhodný v tom smyslu, ţe umoţňuje sledovat změny v náladě 

sararímanů během delšího časového úseku. 

 

Chronologickým rámcem výzkumu je období let 1990 - 2012. Vybrala jsem toto období 

z několika důvodů. Prvním z nich je skutečnost, ţe na webových stránkach Daiichi Life jsou 

publikované básně od 4. soutěţe, která se konala v roce 1990. Výběr básní končí rokem 2012, 

tedy započetím mého výzkumu. Během těchto třiadvaceti let (1990 - 2012) se v Japonsku stalo 

mnoho důleţitých událostí. Politickým aktem bylo například nastoupení na trůn nového císaře a 

vyhlášení nové éry vlády od roku 1989; úpadek neotřesitelné Liberálně demokratické strany a 

růst politické nedůvěry kvůli mnoha stranickým a vládním skandálů. V hospodářské oblasti se od 

doby ekonomického rozkvětu Japonsko dostalo do stavu stagnace při nárůstu nezaměstnanosti, 

přehodnocení starých ekonomických principů a obchodních modelů. V sociální sféře vznikly 

některé demografické problémy, jako např. stárnutí společnosti nebo pokles porodnosti. Řada 

přírodních i lidmi způsobených pohrom pak zvýšila pocit nervozity a úzkosti ve společnosti. 

Generaci devadesátých let se říká „ztracená generace". Všechny tyto události svým způsobem 

ovlivnily tradiční hodnoty a normy, zejména proslulý japonský korporační management. 

Japonské korporace se začaly posouvat od systému celoţivotního zaměstnání a principů seniority, 

začaly se měnit i postoje k mladší generaci, hodnocení talentů a výkonu zaměstnanců. Všechny 

tyto trendy se projevily právě v básních sararíman senrjú. 

 

Materiál jsem zkoumala pomoci popisné a komporativní metody. Těmto metodám 

podléhá lingvistická, literárněvědná a historická analýza, a to konkrétně systematizace a 

klasifikace literatury a pramenů, překlady poezie, jazyková, stylistická, umělecká, intertextuální 

analýza básní, analýza socio-kulturní a historické situace, srovnání, popis a zobecnění.  

 

1. Senrjú 

1.1 Původ 

K vyčlenění senrjú jakoţto samostatného ţánru došlo v období Edo. Na rozdíl od haiku 

není ţánr senrjú tak uznávaný mimo Japonsko, a to i navzdory tomu, ţe oba ţánry mají stejnou 
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strukturu - skládájí se ze tří veršů o délce 5–7–5 slabik – a mají společné kořeny – obojí 

pocházejí z poezie waka. 

Haiku vzniklo ze zábavy populární mezi středověkými aristokraty zvané renga („řazená 

báseň“), která spočívala v tom, ţe jeden člověk skládal úvodní sloku (jap. hokku), další pak 

skládal nasledující sloku o 7–7 slabikách, která rozšiřovala význam předchozí sloky, pak 

následovala třetí sloka opět v rozsahu 5–7–5 slabik a takto se to stále opakovalo. Úvodní sloka 

hokku se pak oddělila a začalo se ji řákat haikai. Moderní termín haiku navrhl v 19. st. básník 

Masaoka Šiki (1867-1902). 

Existoval ještě jeden pozdější druh zábavy maekuzuke, kdy k první sloce o 7–7 slabikách, 

kterou zadával pořadatel zábavy, všichni účastníci museli dopsat sloku v rozsahu 5–7–5 slabik. 

Tato sloka se postupem času oddělila v senrjú. Zábava  maekuzuke byla populární v Kamigatě (tj. 

oblast mezi Kjótem a Osakou), a na konci 80. let 17. století let se dostala i do Eda. O míře její 

popularity si můţeme udělat obrázek podle poplatku za účast v soutěţi – 12 monů za báseň, coţ 

bylo jeden a půl krát více neţ vstupné do lázně. Časem se cena zvýšila aţ na 16 monů za báseň. 

Básně výherců byly odměňovany a publikované v tehdejších zpavodajích.
 3

 

Soutěţ maekuzuke probíhala například tak, ţe pořadatel zadal téma (tzv. maeku) – 

většinou to byla dvakrát se opakující sloka o 7 slabikách, např.: 

 

Zurui koto kana  

Zurui koto kana 

Jak prohnané!  

Jak prohnané! 

 

Účastníci pak měli za úkol dopsat k tématu sloku o 5–7–5 slabikách, která se nazývala cukeku: 

 

Asane suru 

hito o okosu wa 

hitru to ii   

(Haifū Yanagidaru, 7. díl) 

 

Vzbudit někoho  

kdo spí a říct,  

ţe uţ je poledne. 

Vzhledem k tomu, ţe téma maeku bylo jednoduché a opakovalo se dvakrát, básnické 

soutěţe maekuzuke získaly popularitu mezi prostými lidmi (obyvateli Eda), kterým témata 

nabízela prostor pro vyjádření. Kromě toho byly básně v antologiích zpravidla publikovány 

                                                           
3
 Kobayashi, Masashi. “Senryū: Japan’s Short Comic Poetry.” Understanding Humor in Japan. Ed. 

Jessica Milner Davis. Detroit: Wayne State University Press, 2006, s. 156. 
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anonymně, coţ zajišťovalo bezpečnost účastníků, zejména kdyţ se senrjú dotýkalo nějaké osoby 

nebo společenské instituce. 

Zatímco v řazené básni renga byla kaţdá jednotlivá sloka stejně důleţitá, protoţe ji 

skládal jiný básník, v maekuzuke byly nejzajímavější sloky cukeku, protoţe úvodní sloka maeku, 

kterou zadával pořadatel soutěţe, byla pro všechny stejná. Z tohoto důvodu byly básně účastníků 

zábavy maekuzuke v své finální podobě vytištěny tak, ţe připojené sloky cukeku předcházely 

úvodní sloce maeku, aby se tak zdůraznila originalita básní. Postupem času sloka maeku uplně 

odpadla a zbylo jen cukeku, čímţ vznikl nový ţánr senrú. 
4
 

Samotný název senrjú byl odvozen od pseudonymu Karai Senrjú, která patřila Karai 

Hačiemonovi, 1718-1790 – básníku, který nebyl pravděpodobně autorem mnoha básní, ale 

vybíral a posuzoval básně v soutěţích maekuzuke, další soutěţe pořádal, pořizoval antologie 

soutěţních básní a věnoval se i literární kritice. Básním vybraným Karai Senrjúem pro antologii 

se podle jeho přezdívky říkalo senrjúten (nebo senrjúden), a aţ v éře Meidţi se básním tohoto 

ţánru začalo říkat senrjú. Díky jeho zápalu se básně senrjú staly velmi populárními v Edu, a to 

zejména mezi měšťany. V důsledku činnosti Karaie Senrjúa se dodnes dochovalo přibliţně 

200.000 senrjú napsaných během období Edo. Těmto senrjú se říká edo senrjú neboli kosenrjú. 

Často jsou v běţné řeči citována lidmi starší generace a objevují se i v příbězích rakugo. Karai 

Senrjú později začal vydávat antologii Haifú janagidaru (první antologie se označuje rokem 

1765
5
), kde senrjú byly jiţ bez úvodních slok maeku. Po smrti Karaie Senrjúa pokračovali 

ve vydávání antologie jeho ţáci. 

 Zápal a talent Karai Senrjúa rozhodně měly velký vliv na fenomenální úspěch 

básnických soutěţí. Nicméně v eře Tenmei (1781-1789) došlo k vulgarizaci a stereotypizaci 

básní, a to především kvůli příliš jednoduchým tématům. Proto počínaje 26. antologií Janagidaru 

museli básníci podepisovat básně, čímţ nesli zodpovědnost za svou tvorbu. Tímto okamţikem se 

však z tvorby zároveň vytratila svoboda vyjádření a ţivost poezie. Přestoţe publikace antologie 

Janagidaru pokračovala aţ do roku 1838, pouze jejích prvních 24 svazků, které byly vydávané 

do roku 1791 a pro které vybíral básně sám Karai Senrjú, jsou povaţované za hodnotná literární 

díla.
6
 

                                                           
4
 Kobayashi Masashi. “Senryū: Japan’s Short Comic Poetry.” Understanding Humor in Japan. Ed. Jessica 

Milner Davis. Detroit: Wayne State University Press, 2006, s. 157. 

5
 Keene, Donald. World Within Walls: Japanese Literature of the Pre-modern Era, 1600-1867. New York: 

Holt, Rinehart and Winston, 1976, s. 526. 

6
 Kobayashi, Masashi. “Senryū: Japan’s Short Comic Poetry.” Understanding Humor in Japan. Ed. 

Jessica Milner Davis. Detroit: Wayne State University Press, 2006, s. 159. 
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1.2 Ukázky klasických senrjú 

Na rozdíl od haiku, které se nevyjadřuje přímo, nýbrţ v náznacích a odstínech, a snaţí se 

tím vytvořit rafinovanou a elegantní atmosféru, v rámci ţánru senrjú byla mezi měšťany 

oblíbená témata, která se nesnaţila o vznešený sloh, ale naopak měla za cíl pobavit a překvapit 

čtenáře. Na rozdíl od omezeného rozsahu témat haiku je tematický okruh senrjú rozsáhlý a 

pokrývá široké spektrum námětů, které zajímaly měšťany v hlavním městě Edu v 18. století  

Mezi nejoblíbenějšími témata patřily například kaţdodenní záleţitosti chodu 

domácnosti: 

 

Nyōbō  ga     

rusu de ichinichi   

sagashigoto  

(Кawazoi yanagi, 5. díl)
7
 

 

Meshitaki ni     

baba wo oite     

hana akase  

(Yanagidaru, 1. díl) 

 

Manţelka není doma 

celý den  

hledám věci 

 

 

Jako pomocnici v kuchyni 

jsem najala stařenu –  

překvapení pro manţela 

Dalším tématem byli také lidé různých povolání od lékaře či úředníka aţ po pradláka  a zloděje: 

 

Yakunin no  

ko waniginigi o 

yoku oboe  

Dítě úředníků  

se rychle naučí 

brát věci do rukou. 

(Yanagidaru 1. díl) 

 

Tato báseň je jedním z nejcitovanějších klasických senrjú. Jelikoţ byla tato báseň 

satirickým komentářem k úplatkářství úředníků, byla později cenzurou z antologie Janagidaru 

vyňata. Zde je vhodné zmínit, ţe v Japonsku cenzura fungovala účinně, zvlášť během reforem 

Kansei (1787-1793), provedených Macudairou Sadanobuem (1758-1829). Tyto reformy zřetelně 

ovlivnily senrjú tak, ţe básně ztratily původní originalitu a vnitřní energie. 

                                                           
7
 Všechny níţe uvedené ukázky klasických senrjú z Shirane, Haruo. Early Modern Japanese 

Literature: An Anthology, 1600-1900. New York: Columbia University Press, 2002. 
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Yoku shimete    

nero to ihi ihi   

nusumi ni de  

(Yanagidaru, 10. díl)  

 

Sentakuya    

kinjo no hito no    

aka de kui  

(Yanagidaru, 36. díl)  

 

“Pořádně se zavři, aţ půjdeš spát” – 

říká zloděj 

kdyţ odchází do práce 

 

 

Pradlák –  

vydělává na špíně 

svých sousedů 

Vztahy mezi muži a ženami: 

Chōnai de   

shiranu wa teishu   

bakari nari 

(Suetsumuhana, 4. díl) 

 

Nyōbō  no  

yaku hodo teishu  

motemo sezu 

V celé čtvrti 

jediný kdo nic neví 

je manţel 

 

 

Manţelé nejsou tak populární 

mezi ţenami 

jak ţárlivé jsou jejich manţelky 

 

Okolnosti vzniku tohoto senrjú sice nejsou známy, ale toto senrjú se pro svou popularitu 

často objevuje v příbězích rakugo o ţárlivých manţelkách. Podobné senrjú existují jako folklór a 

citují je jak profesionálními vypravěči, tak prostí Japonci starší generace. Některé básně dokonce 

pravděpodobně sloţili sami vypravěči rakugo.  

Zábavné čtvrti Jošiwara: 

 

Yoshiwara e   

otoko no chie wo   

sute ni yuki 

(Yanagidaru shūi, 7. díl) 

 

Yo no naka wa    

kurete kuruwa wa    

Jošiwara –  

tam se muţi zbavují 

svého rozumu 

 

 

Stmívá se –  

v zábavných čtvrtí 
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hiru ni nari 

(Yanagidaru shūi, 6. díl) 

 

začíná den 

Na svou dobu nový ţánr senrjú uvedl v pouţití motivy lásky a sexuality, kterým se 

haiku vyhýbalo. Pouţití témat erotiky a dokonce i pornografie v senrjú vyřazovalo tento ţánr z 

kruhu váţné poezie.
8
 Některé senrjú byly ve svém humoru aţ frivolní:  

 

Maruyama de  

kakato ne nai mo  

mare ni umi 

 

Jednou za čas se ve čtvrti Marujama 

narodí dítě 

bez pat 

Toto senrjú vypráví o zábavné čtvrtí Marujama v Nagasaki, jeţ navštěvovali holandští 

obchodníci, kteří nosili boty na podpatku, a proto se mezi Japonci rozšířila pověra, ţe nemají 

paty.
9
 

Parodie na syžety a postavy klasické literatury: 

Narihira no  

kasa wo kakanu mo  

fushigi nari 

(Yanagidaru, 4. díl) 

 

Mata fumi ka  

sokora e oke to   

hikaru kimi 

(Yanagidaru, 17. díl) 

 

To je zvláštní, 

ţe se Narihira nenakazil 

ţádnou infekcí 

 

 

“Zase dopis?  

Poloţ ho tam” – 

říká Zářící princ 

 

Tato báseň odkazuje na postavu největšího milovníka Hikaru Gendţiho, který byl u 

něţného pohlaví tak populární, ţe ţeny ho pořád pronásledovaly a posílaly mu milostné dopisy. 

Parodie na historické události a postavy: 

Kiyomori no     Lékař Kijomorimu  

                                                           
8
 Shirane, Haruo. Early Modern Japanese Literature: An Anthology, 1600-1900. New York: Columbia 

University Press, 2002, s. 250-251. 

9
 Keene, Donald. World Within Walls: Japanese Literature of the Pre-modern Era, 1600-1867. New York: 

Holt, Rinehart and Winston, 1976, s. 531. 
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isha wa hadaka de    

myaku wo tori  

(Yanagidaru, 1. díl) 

 

měří puls 

vysvlečený do naha 

Podle Příběhu rodu Taira (Heike monogatari) Kijomori zemřel na záhadnou nemoc, při 

níţ měl takovou horečku, ţe studená voda se měnila v páru. 

V senrjú se také odráţely aktuální události a incidenty, jiná senrjú byly parafrází 

známých básní, rčení atd. 

Bohatým zdrojem námětů senrjú byla náchylnost lidské povahy k chybám a hříchům. 

Proto se většina senrjú vysmívá lidským slabostem a nemravnostem. Tato senrjú vlastně svou 

platností přesahují místo, čas i jedince, protoţe hovoří o nadčasových námětech společných pro 

všechny lidi: 

 

Futsuka yoi   

nonda tokoro o  

kangaeru 
10

 

 

Kocovina –  

snaţím se vzpomenout, 

kde jsem včera pil 

Nicméně, ne všechna senrjú mají humoristický nebo sarkastický charakter. Senrjú bývají 

často filozofická nebo hraničí se sentimentalitou. Například toto senrjú nejspíše na čtenářově 

tváři vyvolá trpký úsměv: 

 

Kōkō no  

shitai jibun ni 

oya wa nashi 
11

 

 

Konečně se chystáš 

projevit synovskou oddanost, 

ale rodiče uţ odešli 

Senrjú zpravidla představují určitý obrázek či situaci známou čtenáři, který si přečte 

báseň a ţivě si představí situaci, nebo si dokonce vzpomene, ţe se mu něco podobného dokonce 

skutečně stalo, a mimovolně si pomyslí: „Toto je ale výstiţný postřeh!“ 

 

Kuni no haha  

umareta fumi o  

Vleče se stará matka 

a přivinuje k hrudi  

                                                           
10

 Kobayashi, Masashi. “Senryū: Japan’s Short Comic Poetry.” Understanding Humor in Japan. Ed. 

Jessica Milner Davis. Detroit: Wayne State University Press, 2006, s. 168. 

11
 Tamtéţ, s. 167.  
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dakiaruki 

 

dopis o novorozenci 

Tato dojímavá báseň pomocí několika slov líčí čtenáři okamţik, kdyţ stará matka z 

vesnice dostala dlouho očekávaný dopis o narození miminka, a cestou domů šťastně přivinuje 

dopis k hrudi jakoby to byl novorozenec. Aby tento obrázek vměstnal do těsného rámce senrjú, 

pouţívá  básník zkrácení: umareta fumi místo umareta to iu fumi. V technickém smyslu to je 

jedna z hlavních úloh úspěšného senrjú - vyuţít omezenou formu a kompaktně do 17 slabik 

vměstnat veškerou informaci.
12

 

Básně senrjú jsou momentálním snímkem z kaţdodenního ţivota. Níţe uvedené senrjú 

má v sobě notu realismu a vtipného komentáře k  snadno rozeznatelnému výjevu z japonského 

parného léta: 

 

Uchiwa uri  

sukoshi aoida  

dashite mise  

Prodavač vějířů 

lehce se ovívá 

a tím zároveň ukazuje své zboţí 

 

1.3 Rozdíl mezi senrjú a haiku a charakteristika žánru senrjú 

Otázka, zda senrjú je samostatným ţánrem poezie, byla předmětem diskuzí literárních 

kritiků v Japonsku uţ od vzniku senrjú. Senrjú nejsou vţdy uznávána kvůli nedostatku 

poetických kvalit a přílišné zálibě ve slovních hříčkách. Poezie senrjú byla tradičně povaţována 

za vulgární a byla zařazována do ţánrové skupiny zappai (dosl. "různé haikai"), coţ znamenalo, 

ţe nebyla jasně klasifikována.
13

 

Nicméně Kobajaši Masaši, který se zabývá zkoumáním senrjú, je definuje jako ţánr 

poezie a zároveň popisuje společné rysy a rozdíly mezi senrjú a haiku. Zatímco haiku jsou podle 

Kobajašiho většinou věnována obdivování krásy přírody soustředěnému v termínu kačófúgecu 

("květiny, ptáci, vítr a měsíc"), senrjú se zaměřují na člověka, jeho pocity a ţivotní zkušenost, a 

vnímají je jako komické či hodné satirizace. A zatímco básník haiku (neboli haidžin) musí 

pouţívat v básni sezónní slova kigo ukazující na roční období a "dělicí slova" kiredži rozdělující 

haiku do stejně nebo rozdílně velkých významových celků, básník senrjú má větší svobodu při 

výběru námětu a vyjadřovacích prostředků.
14

 Místo klíčového slova nebo hlavního tématu pak 

                                                           
12

 Tamtéţ, s. 160. 

13
 Keene, Donald. World Within Walls: Japanese Literature of the Pre-modern Era, 1600-1867. New 

York: Holt, Rinehart and Winston, 1976, s. 527. 

14
 Kobayashi, Masashi. “Senryū: Japan’s Short Comic Poetry.” Understanding Humor in Japan. Ed. Jes-
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senrjú ponechává mezeru, čímţ nutí čtenáře popřemýšlet a objevit skryté téma, a z tohoto objevu 

zaţít pocit údivu a potěšení.
15

 Básník haiku pouţívá rafinovaný, sofistikovaný jazyk, avšak 

básník senrjú uţívá jazyka hovorového a lidového. Další rozdíl mezi poezií senrjú a haiku 

spočívá v tom, ţe básně senrjú jsou většinou anonymní – slavné sbírky senrjú jsou známé pod 

jmény kompilátorů, nikoliv tvůrců.  

 Monografie Fukumota Ičiróa Haiku to senrjú (Haiku a senrjú) je rovněţ věnována 

analýze těchto dvou ţánrů. Na základě analýzy básně autor poukazuje na intertextuální vztah 

mezi haiku a senrjú. Uvádí přitom jeden názorný příklad, z něhoţ je jasně vidět rozdíl mezi 

haiku a senrjú: 

 

Furuike ya  

kawazu tobikomu  

mizu no oto 

Starý rybník!  

ţabička vskočila  

zvuk vody. 

(překlad M. Nováka, 1951) 

Ke klasické, všem známé básni Bašóa autor uvádí parodie ve formě senrjú: 

 

Bashō ō 

pochan to iu to 

tachidomari 

(Yanagidaru, 17. díl) 

 

Starý Bašó  

ţbluňknutí do vody 

zastavil se a ztuhl 

Podle své struktury a atmosféry se jedná o typické senrjú. Toto senrjú, které je zaloţené 

na naráţce na slavnou báseň Bašóa, zachytilo okamţik těsně před jejím vznikem, kdyţ mistr 

Bašó při procházce náhle zaslechne zvuk vody a zastaví se v očekávání, ţe v jeho mysli vznikne 

nové mistrovské dílo, k čemuţ potom skutečně došlo. Toto senrjú však nechce vzbudit v čtenáři 

pietu k básníkovi Bašó, ale spíše přiblíţit čtenáři poněkud lidštější obraz starého Bašóa. 

Fukimoto Ičiró píše, ţe někdy se senrjú označuje jako parodie na původní haiku, avšak vztah 

mezi haiku a senrjú je mnohem jemnější a delikátnější neţ to, co se rozumí pod evropským 

termínem “parodie,” protoţe v případě senrjú se předpokládá nejen znalost původního haiku, ale 

také znalost situace, konkrétních osobností a dalších souvislostí.
16

 

                                                                                                                                                                                           
sica Milner Davis. Detroit: Wayne State University Press, 2006, s. 164. 

15
 Shirane, Haruo. Early Modern Japanese Literature: An Anthology, 1600-1900. New York: Columbia 

University Press, 2002, s. 251. 

16
 Fukumoto Ičiró.  Haiku to senrjú: „warai“ to „kire“ no kangaekata, tanoshimikata. Tokyo: Kodanša, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1951
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V senrjú se rozlišují tři základní estetické kategorie, tzv. senrjú no san jóso: 

1. Okašimi neboli kokkei - humor. Tento termín se vztahuje na humor ve všech jeho projevech, 

počínaje od brutálního či sprostého humoru přes sarkasmus a ironii aţ po sofistikovaný a 

intelektuální ostrovtip. Ale bylo by chybou chápat senrjú jako humoristický ţánr, který se 

vysmívá veškerému okolnímu světu. Smích je výsledkem, nikoliv účelem poezie senrjú. Proto 

okašimi nejsou umělé vtipy a slovní hříčky, ale jsou to ostrovtipné postřehy týkající se 

kaţdodenního ţivota, ve kterém právě spočívá absurdita a humor. 

 

Nyūin no  

buchō o mimau  

amidakuji 

Kdo půjde navštivit 

šéfa do nemocnice –  

rozhodne o tom los 

 

Komické ţivotní situace, zde například napjaté tváře zaměstnanců soustředěně sledujících 

losování s výrazem "Kéţ bych to nebyl já!" vyvolávají přirozený úsměv čtenáře, který si dokáţe 

jasně představit dokonce i charakter šéfa, i kdyţ tento uţ není „v záběru", tedy není doslova 

popsán přímo v básni. 

 

2. Karumi – lehkost. Karumi se vztahuje spíše ke stylu neţ k obsahu básně, a znamená vylíčení 

všedních věci jednoduchými a prostými slovy. 

 

Ishi no ue  

san nen tateba  

tsugi no ishi 

Proseděl tři roky 

na jednom kameni 

přeskočit na další 

 

Toto senrjú je zaloţeno na parafrázi známého přísloví iši no ue ni mo san nen (dosl. "tři 

roky na kameni"), které se dá přeloţit jako „trpělivost růţe přináší“). Zde je jednoduše a výstiţně 

v 17 slabikách vyjádřen neutěšený úděl sararímana – poté, co stráví několik let v jednom křesle, 

přesedne do jiného. K tomu jiţ není třeba dodávat podrobnější popis, protoţe u čtenáře sama 

sebou vzniká správná představa. 

 

3. Ugači – pochází ze slovesa ugaсu – prokopat, provrtat. Termín se dá přeloţit jako "prozření, 

pronikavý postřeh". Tento termín znamená schopnost básníka senrjú zpozorovat to, čeho si 

nevšimli ostatní. Přitom stejně jako v haiku nejde o hledání něčeho neobyčejného ve světě, ale 

                                                                                                                                                                                           
1999, s. 135-137. 
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jedná se o pozorování detailů kaţdodenního ţivota, které obvykle unikají pozornosti obyčejných 

lidí s šablonovitým vnímáním. Kdyţ si čtenář přečte senrjú, v němţ je obsaţeno ugači, tak zvolá: 

„Toto je ale výstiţný postřeh!“. Tento „výstiţný postřeh“ je právě páteří estetické kategorie ugači. 

Termín také odkazuje na demaskování obecně uznávaných hodnot a pojmů. V širokém slova 

smyslu představuje ugači satiru, zesměšnění nedostatků lidí a vztahů mezi nimi, lidského 

chování a paradoxů ve společnosti.
 17

 

 Tvůrce haiku Šino Sódţó konstatoval, ţe senrjú je v podstatě poezie, která nutí čtenáře 

souhlasně kývat hlavou, zatímco haiku nutí čtenáře proţivat pocity při čtení básně. Z toho 

důvodu je podle něj ugači podstatou senrjú. Spisovatelka Tanabe Seiko ve své studii dělí senjrú 

na dvě skupiny: tzv. ta-ha-ha-ha senrjú a ún senrjú. První skupina předpokládá výbuch smíchu a 

vztahuje více k okašimi (humoru), zatímco druhá skupina předpokládá pokývání hlavou a 

vztahuje k ugači (pronikavý postřeh)
18

. 

 

Bureikō 

kachō wa usume  

akete iru  

Neformální večírek 

šéf pozoruje všechny 

zpod přivřených víček 

 

Zde je ugači druhem realismu, neboť vykresluje před očima čtenářů vzhled krutého šéfa, 

který nevraţivě pozoruje své podřízené bez ohledu na to, ţe jde o neformální večírek. 

Tyto tři prvky, tedy ugači, okašimi a karumi, neexistují odděleně od sebe (jak ukazuje 

schéma 1), ale společně tvoří báseň senrjú, kde základ pohledu na věci tvoří ugači, který je 

vyjádřen formou lehkosti karumi, a tím nakonec vznikne komický efekt okašimi (viz schéma 2 

v příloze 1). Navíc vzhledem k tomu, ţe kokkei a karumi se do určité míry vyskytují i v haiku, 

někteří badatelé v oblasti ţánru senrjú, konkrétně např. Šino Sódţó, Arai Akira, vyčleňují ugači 

jako základní princip charakteristický pro senrjú. 

 

2. Současné básně senrjú 

Poezie senrjú se po svém rozkvětu v éře Meiwa (1764-1772) a An’ei (1772-1781) 

postupně transformovala do poezie povrchních slovních hříček, načeţ téměř zanikla. Znovu však 

                                                           
17

 Brink, D. Anthony. “At Wit’s End: Satirical Verse Contra Formative Ideologies in Bakumatsu and Meiji 

Japan.” Early Modern Japan: An Interdisciplinary Journal, 9.1 (Spring 2001), s. 28. 

18
 Kobayashi, Masashi. “Senryū: Japan’s Short Comic Poetry.” Understanding Humor in Japan. Ed. 

Jessica Milner Davis. Detroit: Wayne State University Press, 2006, s. 170. 
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oţila za éry Meidţi (1868 – 1912). Zaslouţili se o to především dva básníci, Sakai Kuraki (1869 

– 1945) a Inoue Kenkabó (1870 – 1934), kteří rozvíjeli směr tzv. nových senrjú (šin senrjú). 

 Sakai Kuraki vydával časopisy s básněmi senrjú (Sacuki goi, později přejmenovaný na 

Šiši gašira, a Senrjú gaku). Inoue Kenkabó byl kompilátorem několika antologií (např., Šin 

senrjú rokusen ku (Šest tisíc nových senrjú) a autorem studií Senrjú o cukuru hito ni (Básníkům, 

skladajícím senrjú) a Edo džidai no senrjú (Senrjú z období Edo). Vydával také časopis Taišú 

senrjú (pozdějí se přejmenoval na Senrjúdžin). Těmito počiny se psaní senrjú obnovilo a ţánr 

přeţil aţ do současné doby.  

 

2.1 Popularita básní senrjú v současném Japonsku 

Popularita haiku a senrjú v současném Japonsku obvykle uvádí Evropany v úţas. Japonci 

i dnes aktivně pokračují ve vydávání časopisů a antologií haiku a senrjú, jak klasických tak i 

současných. Největším a nejstarším časopisem senrjú je časopis Bangasa (vydáván od roku 

1913), velmi populárním je pak v současné době časopis Senrjú (vyd. od r. 2001). Po celém 

Japonsku funguje kolem 400 společností milovníků senrjú,
19

 z nichţ nejznámější jsou Senrjú 

gakkai a Nissenkjó. Básně senrjú skládají nejenom profesionální básníci, ale i obyčejní Japonci. 

Dá se říct, ţe tradici vyjadřovat své pocity, náladu, aktuální problémy pomocí básnické formy 5-

7-5 Japonci nasávají spolu s mateřským mlékem. 

O rozšířenosti záliby ve skládání básní senrjú a haiku hovoří následující fakta. Například 

výrobce nápojů firma Itóen pořádá kaţdoročně Soutěţ nových haiku (Óioča šin haiku taišó). 

Aby dokázali přilákat účastníky soutěţe z co nejširších vrstev, povolili organizátoři libovolné 

pouţití sezónních slov kigo a nedodrţování tradiční formy 5-7-5. Nejlepší haiku se pak tisknou 

na lahvích s čajem Óioča.
20

 Obdobné soutěţe v psaní senrjú pořádají výrobci piva.
21

 Dále 

korporace jako například Triumph (výrobce spodního prádla) nebo TOTO (výrobce 

koupelnového sortimentu) pořádají kaţdoroční soutěţe v psaní básní senrjú v příslušné tématice, 

kterých se aktivně zúčastňuje tradičně velké mnoţství Japonců, kteří posílají vlastní básně do 

soutěţe a hlasují pro ty básně, které se jím zalíbily. Dále pak Japonci čtou senrjú v novinách 

(například speciální sloupky v novinách Jomiuri a Mainiči) nebo poslouchají v rádiu. Například 

na Tokyo FM existuje krátký pořad "Dnešní básnička“ (Dai-iči seimei, Takai Emi: Kjó no ikku – kjó 

                                                           
19

 Fukumoto Ičiró.  Haiku to senrjú: „warai“ to „kire“ no kangaekata, tanoshimikata. Tokyo: Kodanša, 

1999, s. 3-4 

20
 http://www.itoen.co.jp/new-haiku/ Ói oča šin haiku taišó, Ito en Ltd.  

21
 Fukumoto Ičiró.  Haiku to senrjú: „warai“ to „kire“ no kangaekata, tanoshimikata. Tokyo: Kodanša, 

1999, s. 4. 

http://www.itoen.co.jp/new-haiku/
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mo itte iraššai), který uvádí herečka, modelka a zpěvačka Takai Emi.
22

 V kaţdý pracovní den v 8 

hodin ráno přečte jednu básničku sararíman senrjú a pak ji komentuje, a tím morálně podpoří 

"bílé límečky“ odcházející ráno do práce. Podobně na rádiu TBS existuje pořad Dei kjačči - 

kačinuki džidži senrjú  („Catch-phrase dne – soutěţ o nejlepší básně dţidţi senrjú“), které se 

účastní posluchači se svými básněmi o aktuálních událostech. Takţe pro Japonce je tradiční 

senrjú ţivým ţánrem i v dnešní době. Současné básně senrjú jsou vlastně momentálním 

pohledem na Japonsko, protoţe odráţejí situaci ve všech sférách ţivota společnosti i její náladu. 

Senrjú tak mohou říct mnohem víc o tom, co si myslí běţní Japonci o ţivotě a situaci 

v současném Japonsku, neţ suché údaje z různých zpráv a analýz. Ţánr senrjú nemá analogii v 

anglicky mluvících zemích, i kdyţ například v Americe je tato forma jiţ dlouhou dobu dobře 

známá a je populárním vzorem pro napodobování. 

V Rusku ještě v 90. letech minulého století existovala rozšířená tradice lidové tvorby ve 

formě častušek (kraťoučká  lidová píseň), ve kterých se stejně jako v senrjú odráţely horká 

témata a momentální nálada ve společnosti. Dnes po této zajímavé folklórní tradici nezůstaly 

téměř ţádné zjevné stopy. 

 

2.2 Témata současných senrjú 

V současném Japonsku tvorba senrjú pokračuje. Například Nissenkjó (Všejaponská 

společnost milovníků senrjú) kolem sebe shromáţdila zejména starší fanoušky tohoto ţánru. 

Jejich činnost se soustřeďuje především na pořádání literárních večírků, soutěţí v psaní senrjú 

(např. soutěţ Zen Nihon serjú Kanagawa taikai od r. 1977 nebo soutěţ NHK Gakuen zenkoku 

senrjú taikai od r. 1982) a na vydávání časopisů (Heisei Janagidaru nebo Nihon senrjú tokušú). 

Pouze některé časopisy a společnosti však navazují na tradici tzv. „nových senrjú“ (šin senrjú), 

jejichţ účelem bylo vyjádření autorovy myšlenky. Mnohé další se naopak v určitém smyslu 

podobají upadajícím básním éry Meidţi, ve kterých převládaly povrchní slovní hříčky a rétorická 

ekvilibristika. 

Z tohoto pohledu se lidové soutěţe v psaní senrjú, které vznikly díky rozkvětu ţánru 

sararíman senrjú, jichţ se účastní široká veřejnost všech věkových skupin a členy jejichţ porot 

jsou profesionální tvůrci senrjú, staly novou platformou pro sebevyjádření a celkově tedy i 

novou etapou ve vývoji senrjú, nebo dokonce jakýmsi mezníkem v procesu vývoje ţánru senrjú. 

V těchto lidových senrjú amatérští básníci překonávají formu samoúčelných hříček zaloţených 

na stejné výslovnosti (tzv. goro-awase), nýbrţ se vyjadřují k reálným problémům a předkládají 

své vnímání světa. Sararíman senrjú jsou anonymní básně, a v tom jsou podobné klasickým 
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 http://www.tfm.co.jp/575/index.php?itemid=50543 Dai-iči seimei, Takai Emi: Kjó no ikku, Tokyo FM.  
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senrjú z období Edo. Kromě toho základ senrjú tvoří součítění a jednota chápání některých jevů 

básníkem a společností. V tomto smyslu se sararíman senrjú vrátily k definici, která byla 

zformulována básníkem Sakaiem Kurakim, který rozvíjel ţánr „nového senrjú“: „Senrjú je 

horizontální poezie“ (senrjú wa joko no ši). Tento výrok se dá povaţovat za parafrázi či reakci na 

vyjádření o haiku, ţe „haiku je vertikální poezie“ (haiku wa tate no ši). Obě vyjádření znamenají, 

ţe senrjú je lidová poezie, zatímco haiku poezie určená vyšším vrstvám společností. 

Tyto skutečnosti jsou důvodem mého zájmu o sararíman senrjú jakoţto lidovou poezii. 

Rozhodla jsem se zaměřit především na básně ze soutěţí v psaní sararíman senrjú pořádaných 

obchodními společnostmi a korporacemi. Tyto firemní soutěţe zaţívají díky své oblibě poslední 

dobou dokonce přímo překotný rozkvět. 

  

V následující části je podán všeobecný přehled nejpopulárnějších druhů současných 

senrjú. 

 

Šitagi senrjú  - básně o spodním prádle. 

Soutěţe v psaní senrjú na téma spodního prádla pořádá od roku 1998 Triumph 

International Japan, Ltd. Tato společnost je pobočkou mezinárodní společnosti Triumph 

International, v Japonsku působí od roku 1964 a je druhou nejprodávanější značkou na 

japonském trhu spodního prádla. Kromě výroby a prodeje firma Triumph také vytváří vlastní 

řady spodního prádla. Nejlepší básně o spodním prádle zveřejňuje Triumph International Japan 

na svých internetových stránkách od roku 1998. V roce 2006 tato firma dokonce vydala sbírku 

nejlepších básní v knize Uttori šitagi senrjú. Noviny Mainiči Šimbun na svých stránkach také 

seznamují čtenáře s poezií tohoto ţánru. Ţeny ve věku od 20 do 50 let skládají básně o svých 

nejintimnějších problémech – jak si vybírají spodní prádlo na schůzku, o nedostatcích své 

postavy, o nepatřičnosti staromódních modelů v jistých choulostivých situacích, a dalších 

radostech a trápeních spojených se spodním prádlem. 

 

Fuku yori mo 

shitagi o erabu 

hatsu déto 

(1999, Saboten, 21 sai) 

 

„Dotchi ga ii?“ 

sha mēru de kiku 

Na první rande  

si vybíram spodní prádlo,  

nikoli oblečení 

 

 

„Jaká je lepší?“ –  

zpráva s fotkou  
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shichaku shitsu 

(2002, Shiruko, 34 sai) 

 

Yoseage de 

shindo ichi demo 

yureru mune 

(2006, Furara, 54 sai) 

 

Waga uchi de wa 

mama dekapan 

papa bikini 

(2000, Akobon, 30 sai) 

 

Gādoru o 

nuide bíru no 

umasakana 

(1998, Tekuteku mama, 34 sai) 
23

 

ze zkušební kabinky 

 

 

Díky podprsence push-up  

se i při zemětřesení o síle 1 stupeň  

kolébají prsa 

 

 

U nás doma  

má máma bombarďáky, 

táta má bikiny 

 

 

Nejlepší je –  

svléct korzet  

a uţívat si chuť piva 

 

 

Kamisan senrjú – básně o manželkách 

Soutěţe v psaní poezie o manţelkách pořádá od roku 1995 firma Cataloghouse Ltd., která 

byla zaloţena v roce 1976 a zabývá se katalogovým prodejem různých domácích potřeb. Tata 

firma také vydala sbírku nejlepších básní - Kamisan senrjú (2000), Kamisan senrjú gessakusen: 

šufu no honne no 5-7-5 (2008) a jiná vydání. V těchto sbírkách jsou shromáţděny básně o 

problémech, se kterými bojují ţeny v rolích manţelek, matek či snach. Tyto sbírky tak vyjadřují 

hlas ţen celého Japonska: 

Nasakenai 

earobikusu de 

bon odori  

Ţalostný pohled:  

na aerobiku –  

bon odori 

Bon odori je tradičním japonským tancem, který se tančí na slavnosti 

vzpomínání na zemřelé Obon. Toto senrjú se vysmívá neobratným pohybům ztloustlé manţelky. 

Neko kaburi 

yome ni kita noni 

buta ni nari 

Manţelka přišla  

„v kůţi kočky“, 

ale změnila se v prasátko  
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 http://senryu.triumph.com/pc/ Nippon o egao ni: shitagi senrjú, Triumph International Japan. 
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Tato báseň je zaloţená na slovní hříčce: výraz neko o kaburu (dosl. nasadit si kočku na 

hlavu), který znamená „předstírat, pokrytectví“, a slovní spojení buta ni naru - změnit se 

v prasátko, kde slovo buta je pouţito v negativní konotaci. 

Chikyū ni wa 

yasashiku teishu ni 

kitsui tsuma 
24

 

Zodpovědná  

k planetě,  

zlá na manţela 

Toto senrjú pouţívá přídavné jméno jasašii v dvou smyslech – v jeho přímém významu 

„hodný, laskavý“ (teišu ni jasašii – hodná na manţela) a v přeneseném významu ve formě popu-

lárního v současném Japonsku sloganu čikjú ni jasašii (zodpovědná k planetě). 

 

Džidži senrjú – básně o aktuálních událostech v Japonsku 

Soutěţe v básních o aktuálních událostech pořádají různé organizace. Například rádio 

TBS kaţdou středu provádí soutěţ džidži senrjú v rubrice Dei kjačči - kačinuki džidži senrjú 

(Catch-phrase dne – soutěţ o nejlepší básně dţidţi senrjú), přičemţ vítězové dostávají peněţité 

ceny
25

. Podobně noviny Jomiuri šinbun od roku 1950 v sloupku Jomiuri džidži senrjú kaţdý den 

publikují 6 básní svých čtenářů, ze kterých se vybírá nejlepší básnička. V roce 1972 dokonce 

ze čtenářů, kteří posílali své básně do novin Jomiuri, vznikla společnost Džidži senrjú kenkjúkai 

(Společnost znalců básní džidži senrjú). Tato společnost má své webové stránky a čtvrtletní ča-

sopis
26

. Džidži senrjú je poezií, která odráţí ve svých básních postoj vůči palčivým společen-

ským prolémům. Aktuální fráze zabalené do poetické formy tak vyvolávají odezvu široké veřej-

nosti. Hiroši Inoue ve svém článku Humor in Japanese newspapers píše, ţe kraťoučké senrjú 

představují silnou odezvu na současné dění ve společnosti. Dokonce uvaţuje o tom, ţe kdyby 

japonské noviny pouţívaly humor (jak to dělá třeba Jomiuri šimbun, publikující sloupec Džidži 

senrjú nebo sloupec Usó hósó), tak by byly zajímavější a působivější, a nedeprimovaly by čtená-

ře pouze pesimistickými zprávami.
27

  

 

Kazu dake wa  

wairudo darō  

Fascinuje  

pouze počet stran –  

                                                           
24

 http://www.cataloghouse.co.jp/campaign/kami_sen/ Kamisan senrjú, CATALOGHOUSE Ltd. 

25
 http://www.tbs.co.jp/radio/dc/wed/ Dei kjatči - kačinuki dţidţi senrjú, TBS radio. 
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 http://chubu.yomiuri.co.jp/readers/senryuu/ Jomiuri dţidţi senrjú, Jomiuri online. 
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 Inoue, Hiroshi. “Humor in Japanese Newspapers.” Understanding Humor in Japan. Ed. Jessica Milner 

Davis. Detroit: Wayne State University Press, 2006, s. 153-177. 
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jūni tō  

(5.12.2012, rádio TBS) 

12  

 

 

Toto senrjú odráţí politickou situaci v Japonsku v prosinci 2012, kdy probíhaly volby do 

parlamentu. Tehdy mezi sebou soupeřilo 12 politických stran, coţ bylo rekordním počtem od 

zavedení stávajícího  poměrného volebního systému v roce 1996. Toto senrjú je pozoruhodné i 

tím, ţe se v něm vyskytuje  rjúkógo (modní výraz) wairudo daró. Jeho autorem je komik Sugi-

chan, přičemţ tento výraz byl v roce 2012 zařazen do ţebříčku neologismů a modních slov vy-

tvořeného nakladatelstvím Džijú kokuminša.
28

 

 

Manifesuto 

san nen me ni wa 

sotto dashi 

(5.12.2012, TBS) 

Manifest  

na třetí rok  

vydávají potají/ nesměle 

 

Toto senrjú je naráţkou na známé senrjú – Isóró sanbai me ni wa sotto daši (Vyţírka 

kradmo nastavuje misku pro třetí přídavek). Před třemi lety demokratická strana zveřejnila své 

předvolební prohlášení, ale během třech let u moci slibům ve svém prohlášení nedostála. A tak 

před novými volbami vydala svůj další manifest jakoby potají a nesměle. 

 

Abe yori mo  

bea ni kitai suru  

sararīman
29

  

 (30.01.2013, TBS) 

Sararímani  

spíše věří ve zvýšení příplatku  

neţ v premiéra Abeho 

 

V této básní se pouţívá slovní hříčka: a-be – jméno japonského premiéra a be-a – zkrac. 

od bésu appu (anglismus), příplatek. 

 

Eko senrjú – básně o ekologických problémech 

Vzhledem k tomu, ţe Japonci jsou znepokojení ekologickými problémy a slogan čikjú ni 

jasašii („zodpovědný k planetě“) neustále zní z televizních obrazovek, nebo se vyskytuje 

v reklamách na různé výrobky, soutěţe v psaní básní o ekologických problémech pořádá mnoho 

                                                           
28

 http://singo.jiyu.co.jp/index.html Júkjan šingo to ryjúkógo taišó, Dţijú kokuminša. 

29
 http://www.tbs.co.jp/radio/dc/wed/ Dei kjatči - kačinuki dţidţi senrjú, TBS radio. 

http://singo.jiyu.co.jp/index.html
http://www.tbs.co.jp/radio/dc/wed/
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firem. Příkladem je třeba soutěţ v básních eko senrjú v rámci projektu úspor energie Secuden 

netto, který realizuje firma Ecosystem Japan Co., Ltd, zaloţená v roce 1997 a zabývající se 

prodejem a instalací solárních panelů. Pak třeba Japan Automobile Federation (JAF) pořádá 

soutěţ pod názvem JAF Minna no eko senjú (Ekologické senrjú pro všechny) a podporuje v 

účasti japonské rodiny s dětmi, pro které existuje speciální nominace. 

 Eko senrjú se musí zabývat tématem stavu krajíny a přírody, ochrany zvířat, omezení 

automobilismu, recyklace odpadů nebo dalšími okruhy týkajícími se ekologie a ţivotního 

prostředí. Nejlepší básně jsou odměňované. Od roku 2002 se Všejaponská kaţdoroční soutěţ eko 

senrjú (Zen Nihon eko senrjú taišó) koná na oficiálních webových stránkach města Himedţi 

(pref. Hjógo). V roce 2012 se například soutěţe účastnilo 2 694 lidí se 6 129 básněmi. 

 

Kuse ni nari 

Tazuneta uchi no 

Denki keshi 

(Kawamura Hitoshi, JAF, 2012) 

 

Široguma no  

namida de fueru  

umi no mizu30 

(Kasahara Yasuko, 2011） 

 

Eakon wa  

mafurā maite  

ichido sage31 

(Butaman san, Setsuden netto, 2011) 

 

Sōjiki o  

yamete nukinuki 

daietto  

(Harayuki, Setsuden netto, 2011) 

 

To uţ se stalo mým zvykem –  

vypínám světlo 

i kdyţ jsem na návštěvě 

 

 

Výška hladiny moře 

stoupla 

kvůli slzám ledních medvědů  

 

 

Zabalím se do šály –  

sníţím teplotu topení 

o jeden stupeň 

 

 

Přestala jsem luxovat –  

teď utírám 

je to zároveň i dieta 

                                                           
30

 http://www.jaf.or.jp/eco-safety/eco/eco-senryu1/index.htm JAF Minna no eko senrjú, JAF (Japan Au-

tomobile Federation). 

31
 http://www.setsuden.net/senryu/index.html Eko senrjú, Secuden netto. 

http://www.jaf.or.jp/eco-safety/eco/eco-senryu1/index.htm
http://www.setsuden.net/senryu/index.html
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Manšon senrjú – senrjú o bydlení 

Soutěţe v básních o bydlení pořádají a jejich výsledky na internetu zveřejňují spolky spo-

luvlastníků nemovitostí, například Kósó džútaku kanri gjókai (Condominium Management 

Companies Association), která od roku 2003 kaţdoročně vyhlašuje soutěţe v psaní básní. To 

samé dělá NPO šúdžú sentá (Sdruţení spoluvlastníků bydlení nekomerčních organizací). 

 

Manshon no  

rōn wa kotoshi  

doa bubun  

(Masuoka Shōkichi, NPO šúdţú sentá) 

 

Naremashita  

ue ga shizuka ja  

nemurenai
32

 

(Yamashita Tadashi, NPO šúdţú sentá) 

 

Kōreika  

hiruma no manshon  

nigiyaka ni
33  

(Nakano Hiroki、Kósó jútaku kanri gjókai, 

2013) 

 

Úvěr na bydlení  

tento rok stačí 

jen na dveře 

 

 

Uţ jsem zvykl, a tak 

kdyţ je nahoře ticho, 

nedokáţu usnout 

 

 

Stárnutí obyvatelstva –  

ve dne je v našem domě 

rušno 

Toire senrjú – básně na téma toalet 

Soutěţe v psaní básní na téma toalet pořádá od roku 2005 kaţdoročně korporace Toto Ltd. 

zaloţená v roce 1917, která je špičkovým výrobcem koupelnového sortimentu a kromě Japonska 

je známá po celém světě. Básně v soutěţi oceňuje pan Nakahata Takaši, který dělá copywritera v 

sloupku senrjú v novinách Mainiči Šimbun. Dvacet nejlepších senrjú se pak tiskne na toaletním 

papíru. 

 

Nokku shite 

„Dōzo“ to iware 

Zaklepal jsem na dveře 

„Dále!“ – zněla odpověď,  

                                                           
32

 http://www.npo-syujyu.jp/syujyu/poem/index.html Manšon senrjú, NPO šúdţú sentá. 

33
 http://www.kanrikyo.or.jp/news/senryu/index_10th_kekka.html Manšon senrjú, Kósó dţútaku kanri 

gjókai 

http://www.npo-syujyu.jp/syujyu/poem/index.html
http://www.kanrikyo.or.jp/news/senryu/index_10th_kekka.html
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nigete kita  

(Ichi shichi ichi go, 2005) 

 

Otoire de 

buchō to kachō ni  

hasamarete 

(Nan no kanno, 2005) 

 

Oto tatenu 

yō ni ganbaru 

kare no ie (Wamen, 2005) 

 

Utatte ru  

riyū wa kage ga 

shimaranai 

(Hebereke kumo, 2011) 

 

Tomodachi no 

ie no toire ni 

kashita hon
34

  

(Aporo, 2009) 

tak jsem utekl 

 

 

Na záchodě jsem tísněn 

z jedné a z druhé strany 

vedoucím odboru a vedoucím oddělení 

 

 

Snaţím se nevydávat 

ţádné zvuky –  

jsem u přítele na návštěvě 

 

Příčina, proč zpívá –  

nezamykají se 

dveře  

 

 

Tuto knihu 

jsem si půjčil ze záchodu 

na návštěvě u kamaráda 

 

Otaku senrjú – básně o fanoušcích anime, manga a počitačových her 

Soutěţ v psaní básní o otaku od roku 2005 kaţdoročně pořádá intenet provider Interlink 

Ltd. zaloţená v roce 1992. Dvacet nejlepších básní firma kaţdoročně publikuje na internetu. V 

roce 2011 byla vydána i první sbírka básní nezveřejněných na internetu, Otaku senrjú: hito wa 

minna nani kašira no otaku desu (Otaku senrjú: všichni jsme v určitém smyslu otaku). Firma 

Interlink dokonce prodává trička s logem otaku senrjú (cena 3.150 jenů). Otaku senrjú charakte-

rizují slangová slova a zvlaštní humor podmíněný specifickými hodnotami a myšlením „lidí ze 

sítě“. 
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 http://www.toto.co.jp/senryu/index.htm Toire senrjú, TOTO, Ltd. 
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Jinsei mo 

Modoru botan ga 

Hoshii chichi   

(Rakutenka, 2005) 

 

Seikatsu no  

Reberu o sagete 

Reberuage 

(LV28, 2012) 

 

Genjitsu to 

netto no kurashi 

chō tabō  

(2005, Kojirō) 

 

Pasuwādo  

wasure kampeki 

kimitsu hogo 

(Higaki Ryūji, 2005) 

 

Abatā to 

sha me tono gyappu 

iki shōchin
35

 

(2007) 

Chce, aby i v opravdovém ţivotě 

existovalo tlačitko  

“zpět” 

 

 

Kvalita ţivota 

se zhoršila –  

prešel jsem na vyšší úroveň 

 

 

Skutečný ţivot  

a ţivot na síti –  

jsem strašně zaneprázdněný  

 

 

Zapomenout  

přihlašovací heslo –  

ideálně bezpečné heslo 

 

 

Propast mezi avatarem  

a fotkou poslanou mobilem –  

jsem z toho sklíčený 

   

3. Sararíman senrjú 

3.1 Definice žánru sararíman senrjú 

V podstatě neexistuje ţádná akademická definice termínu „sararíman senrjú.“ Tento ter-

mín se ujal jako výraz odkazující na básně odesílané do soutěţe, kterou vyhlašuje od roku 1987 

firma Dai-ichi Life Insurance Company, Ltd. Původně byla tato soutěţ vnitřní záleţitostí firmy, 

ale s růstem popularity se stala otevřená i pro veřejnost. 

 Termín sararíman
36

 (z angl. salaried man – „placený úředník“) označuje pracovníky 

vykonávající nemanuální práce, a to zejména zaměstnance velkých korporací nebo úředníky.
37 
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 http://www.575.cc/ Otaku senrjú, Interlink Ltd. 
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Tento termín můţeme v Japonsku najít jiţ roku 1916, kdy byl vydán komiks Sararīman no ten-

goku, sararīman no džigoku (Ráj a peklo sararímanů).
 38

 Evropské publikum s tímto fenoménem 

seznamil Ezra Vogel v práci Japan's New Middle Class, poprvé vydané v roce 1963.  

Podle Encyclopedia of Japanese Business (2002) se termín sararíman vztahuje jak k po-

volání, tak i k určitému image, které se ale postupem času mění.
39

 Například po období tzv. ja-

ponského ekonomického zázraku (1955-1973), od 2. pol. 70. let byla kariéra sararímana vnímá-

na jako cesta ke garantovanému příjmu a stabilitě pro střední třídu. V japonském slovníku se 

objevily výrazy kaiša ningen (firemní člověk) a kigjó senši (korporační válečník), označují-

cí sararímana, který jako voják na frontě, vyzbrojený energetickými nápoji, obětoval svůj ţivot, 

zdraví a rodinné štěstí ve prospěch firmy: 

 

„Yunkeru“ to 

„Rigein“ nonde 

hara kudashi
40

 

(1990) 

Dal jsem si „Yunker“, 

pak ještě „Regain“, 

a tak jsem dostal průjem 

Poté co praskla bublina japonské ekonomiky, v 90. letech se japonský sararíman začal 

strachovat o práci nebo o fixní plat, a obraz korporačního válečníka proto poněkud vybledl. V 

moderním Japonsku je tento termín spojený s dlouhou pracovní dobou, neprestiţní pozicí v fi-

remní hierarchii, absencí doplňkoých finančních zdrojů kromě platu, "nájemným otroctvím" a 

karóši („smrt z přepracování“). 

Velké mnoţství bílých límečků v japonské společnosti má za následek vznik určitého 

mediálního obrazu sararímana,  jehoţ stereotypními rysy jsou: 

- dlouhá pracovní doba a časté přesčasy, 

- svědomitý přístup k práci a důkladné plnění pokynů nadřízených, 

- nedostatek iniciativity a originality myšlení, 

- pocit silného emocionálního spojení s kolegy, 

                                                                                                                                                                                           
36

 Termín se pouţívá jenom vůči muţům, pro ţeny se pouţívá termín OL (office lady). 

37
 Vogel, Ezra F. Japan's New Middle Class: The Salary Man and His Family in a Tokyo Suburb. Berkeley 

: University of California Press, 1972, s. 5. 

38
 Hidaka, Tomoko. Salaryman Masculinity: the Continuity of and Change in the Hegemonic Masculinity 

in Japan. Leiden: Brill, 2010, s. 2. 

39 
Bird, Allan. Encyclopedia of Japanese Business and Management. New York: Routledge, 2002, s. 390-

391 

40
 Spinks, Wendy A. „Salaryman Senryu: A Poetic Perspective on Changing Worker Mentality in Japan.“ 

Asia-Pacific Economic and Business History Conference, 2009. 
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- povinný oblek a kravata kaţdý den, 

- workoholismus 

- tři hlavní moţnosti trávení času mimo práci – pití alkoholu do pozdní noci v baru či ka-

raoke s kolegy nebo zákazníky, golf a madţong 

- jen zřídkavé trávení času s rodinou a absence vykonávání domácích prací.
41

 

 

Tuto image sararímana, jehoţ ţivot se točí výhradně kolem práce, přivedly k vzniku pře-

zíravých přezdívek jako šačiku (korporační dobytek) a kaiša no inu (firemní pes). 

Básně sararíman senrjú jsou ironickými, někdy aţ cynickými komentáři k mizernému 

údělu sararímana v korporaci, k rodinným vztahům, k situaci ve společnosti i k módním trendům 

a tendencím v současném Japonsku. Sararíman senrjú na jednu stranu zobrazují duševní 

traumata a všední problémy, na které kaţdý den naráţejí bílé límečky, a na druhou stranu 

stabilitu a ţivotaschopnost úspěšné japonské organizace. Proto sararíman senrjú znějí zároveň 

frustrovaně i udatně, sklíčeně i srdnatě. Sararíman senrjú jsou tedy vlastně kombinací 

objektivních konstatování a subjektivních poznámek váţících se k sociálně-ekonomické situaci. 

Soutěţ Sararíman senrjú spolu s takovými kaţdoročními akcemi jako Kotoši no Kandži 

(Znak roku, pořádá Nihon Kandži Nórjoku kentei kjókai, Japanese Kanji Proficiency Society)
42

, 

Sósaku Jodži džukugo (Soutěţ frazeologismů skladajících se ze 4 znaků, pořádá Sumitomo Life 

Insurance Company)
43

, Šingo rjúkógo taišó (Soutěţ neologismů a modních slov rok, pořádá na-

kladatelství Džijú kokuminša) 
44

 nebo Gendai gakusei hjakunin iššú (100 básní současných stu-

dentů, pořádá Univerzita Tójó)
45

 jsou vnímány jako citlivé indikátory sociální situace v součas-

ném Japonsku. 

 

3.2 Popularita žánru 

Firma Dai-ichi kaţdý rok v prosinci z tisíců básní poslaných do soutěţe vybírá sto 

nejlepších, a z nich pak v únoru odborná porota vybírá deset finalistů. Od čtvrtého ročníku 

soutěţe (tj. od roku 1990) je kaţdoročně sto nejlepších básní zveřejňováno na internetu a také 

vydáváno kniţně. V roce 2008 byla vydána dokonce i první sbírka básní v anglickém překladu 

                                                           
41

 Roberson, James E., and Suzuki, Nobue, eds. Men and Masculinities in Contemporary Japan: Dislo-

cating The Salaryman Doxa. New York: Taylor & Francis, 2005, s. 1 

42
 http://www.kanken.or.jp/kanken/ Nihon Kanji Nōryoku kentei kyōkai. 

43
 http://cam.sumitomolife.co.jp/jukugo/index.html Sósaku Jodţi dţukugo, Sumitomo Life Insurance 

company. 

44
 http://singo.jiyu.co.jp/index.html Júkjan šingo, rjúkógo taišó, Dţijú kokuminša. 

45
 http://www.toyo.ac.jp/site/issyu/index.html Gendai gakusei hjakunin iššú, Tójó daigaku. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Japanese_Kanji_Proficiency_Society&action=edit&redlink=1
http://www.kanken.or.jp/kanken/
http://cam.sumitomolife.co.jp/jukugo/index.html
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http://www.toyo.ac.jp/site/issyu/index.html
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nakladatelstvím Kodansha. Básně se také objevují na stránkach novin jako jsou například 

Mainiči šimbun. 

Na webových stránkách Dai-ichi jsou zveřejněny údaje o počtu účastníků a hlasujících 

soutěţe v psaní saraiman senrjú (viz. Příloha 2). Z této tabulky můţeme usoudit, ţe popularita 

senrjú i aktivita účastníků a hlasujících je velice vysoká, a také můţeme pozorovat vývoj aktivity. 

Počet básní v soutěţi i počet hlasujících klesal po roce 1994 a pak po roce 1999, coţ svědčí o 

útlumu společenských aktivit zaměstnanců. Jak zmiňuje Wendy A. Spinks, důvodem mohla být 

například těţká hospodářská situace, která se projevila ve stylu ţivota sararímanů a v určitém 

smyslu narušila psychickou pohodu pro skládání básní, anebo propouštění (risutora), které 

přirozeně sníţilo i počet účastníků soutěţe
46

, očemţ svědčí toto senrjú: 

 

Risutora de 

sarasen ōbosha 

inakunari
47

 (1995) 

Propouštění – 

záhy nezůstane nikdo,  

kdo by skládal senrjú 

 

 Kolem roku 2001 se však počet účastníků stabilizoval a od té doby přetrvává zhruba na 

stejné úrovni aţ do současnosti.  

Bez ohledu na popularitu saraíman senrjú však příznivci klasických senrjú, kteří se 

shromaţďují kolem takových časopisů jako Gekkan senryu magazine (nakl. Šinjókan), kritizují 

ţánr sararíman senrjú pro jeho laciné vtipy, černý humor a nedostatek poetických kvalit. Ale to 

zároveň znamená, ţe se básně sararíman senrjú vyčlenily ze ţánru senrjú do samostatného 

fenoménu. 

 

3.3 Analýza sararíman senrjú 

3.3.1 Analýza témat 

Senrjú bílých límečků jsou velmi početné a rozmanité. Pokrývají velmi široké spektrum 

problémů, čímţ vymezují ţivotní prostor a existenční orientační body japonských kancelářských 

zaměstnanců. Na webových stránkách Dai-ichi Life jsou básně rozdělené jak podle ročníku 

soutěţe, tak i podle tématu: nadřízený a podřízený, práce, cestování do práce a konec pracovního 

dne (tzv. „after five“), nové technologie (počítač, mobilní telefon), manţel a manţelka, rodina, 

                                                           
46

 Spinks, Wendy A. “In the Midst of Transition: Salaryman Senryū poems and the Perception of 

Workplace Change.” Contemporary Japan 23. 2 (2011), s. 195. 

47
 Spinks, Wendy A. „Salaryman Senryu: A Poetic Perspective on Changing Worker Mentality in Japan.“ 

Asia-Pacific Economic and Business History Conference, 2009. 
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rodiče a děti či ekologie a úspora energie. Klasifikace podle roku umoţňuje vysledovat vývoj 

obsahu básní, zatímco klasifikace podle témat umoţňuje stanovit tématické priority tvůrců básní. 

Klasifikaci podle témat povaţuji za vhodnou kvůli určité stálosti obsahové náplně senrjú. Pro 

usnadnění orientace v obrovském mnoţství básní povaţuji za vhodné uţít klasifikaci, kterou 

navrhuje Wendy A. Spinks; totiţ schéma, ve kterém rozděluje básně senrjú do třech skupin –  

práce, rodina a společnost.
 
Kaţdá z těchto skupin je pak rozdělena do podkategorií (např. 

v skupině práce jsou to podkategorie vztahy mezi kolegy, pracovní podmínky, pracovní styl 

apod.
48

 

 

1) Tematika práce 

 Ústředním tématem básní v této kategorií je téma mezilidských vztahů, a to zejména 

vztah nadřízený-podřízený. Ve všech básních je vidět tendence ke kritizování šéfa a dokonce i 

jeho zesměšňování): 

 

Oyaji gyagu 

buchōjiman de 

buka gaman
49

  (2009) 

 

Hyōkeisan 

shikatta buka ni 

oshierare (1999) 

 

Kyohi dekinu 

meiwaku mēru 

jōshi kara (2002) 

Laciné vtipy –  

šéf je spokojený,  

podřízení musejí trpět 

 

Excelové tabulky  

šéfovi vysvětluje podřízený,  

jemuţ šéf pořád nadává 

 

Zprávy od šéfa –  

spam, který nemohu 

ignorovat 

 

V následujících básní je jasně vidět frustraci podřízených: 

 

Nikurashii  

jōshi no shashin o 

Strčil jsem  

do skartovačky 

                                                           
48

 Spinks, Wendy A. In the Midst of Transition: Salaryman Senryū Poems and the Perception of Work-

place Change. Contemporary Japan 23, No. 2 (2011), s. 193. 

49
 Pokud není uvedeno jinak, básně jsou citovány z webových stránek firmy Dai-ichi Life Insurance, Ltd. 

http://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/. 
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shureddā (1995)  

 

Niho ato de 

Jōshi no kage o 

Tsuyoku fumi (1997) 

fotku nenáviděného šéfa 

 

O dva kroky za šéfem  

ze všech sil 

šlapu po jeho stínu 

 

Nelibost sararímana se vztahuje nejenom na šéfa, ale i na kolegy – v básních je vidět 

soupeření s kolegy, škodolibost a pokrytectví: 

 

Raibaru ga  

tsuida osake wa 

sotto sute (1994) 

 

„Nani ka aru?“ 

tetsudau ki no nai 

kaeri giwa (2004) 

Potají vylévám sake,  

které mi nalil  

můj sok 

 

Ţádný úmysl mu pomoct : 

“Mám Vám s něčím pomoct?“  

ptám se ho prvně ve chvíli, kdyţ od-

chází domů 

 

Na jednu stranu se v básních vyskytuje pro Japonce tradiční strach ztratit tvář v kolektivu 

a vyvolat nelibost šéfa: 

 

Sā kaerō 

kuchi ni shite kara 

ichiji kan (1993) 

 

Sā, goji da 

dare ga saisho ni 

seki o tatsu
50

 (1995) 

„Tak uţ jdu domu“, - 

řekl jsem 

jiţ před hodinou 

 

Pět hodin –  

kdo se asi zvedne ze ţidle 

jako první 

 

Na druhou stranu, mnohá senrjú kritizují tradiční vlastnosti pěstované v prostředí pater-

nalistické korporativní kultury: patolízalství a pochlebování šéfovi, subordinaci, potřebu skrývat 

své skutečné myšlenky před kolegy či snahu uspokojit zákazníka za kaţdou cenu. 
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Bureikō  

shigoto chū yori 

ki o tsukai (1993) 

 

Shinjin ni 

keigo de shigoto 

tanomimasu (1998) 

 

Settai gorufu 

doko yori saki ni 

ago tsukare
51

 (1990) 

 

Sai kasane  

shimi to hone ni 

atsu geshō
52

 (1990) 

 

Baka yarō 

kikoenu kyori de 

iikaesu (1990) 

Neformální večírek –   

musím být ještě opatrnější  

neţ v práci 

 

Ţádám nováčka 

aby vyřídil pracovní věc –  

pouţívám zdvořilou řeč 

 

Golf se zákazníkem –  

jako první se unaví  

čelist 

 

Čím jsem starší,  

tím tlustší je vrstva líčidla,  

skrývající mé vrásky a myšlenky 

 

„Jdi do prdele!“ – 

odpovídám 

v bezpečné vzdálenosti 

 

Objevuje se i motiv střetu staré a nové generace. Stará generace vyslovuje hluboký 

pocit zklamání z nové generace. V básních se vyskytuje postava nováčka-blbce, který nic neumí, 

nemá ţádnou představu o samozřejmých věcech a nechová se v souladu s tradičními zvyklostmi 

typickými pro japonskou firemní kulturu: 

 

Shinjin san 

„Machigai denwa“ to 

memo nokosu (1990) 

  

Nováček  

mi nechal vzkaz:  

„Někdo volal, ale byl to omyl." 
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Purikura no 

shashin o hatte 

gansho dasu (1997) 

 

Shimatsusho ni 

emoji tsukau 

nyū fésu53 (2004) 

 

Shinjin no  

„Maji desuka?“ ni 

maji gireshi (2004) 

 

Gobi nobashi 

yasumi mo nobasu 

shinjin rui (1991) 

 

Te mo nuite 

kotoba mo ranuki no 

shin shain (1995) 

Na ţádost 

nalepil fotku 

z purikury54 

 

Nové tváře –  

ve vysvětlujících zprávách 

pouţívají smajlíky 

 

„Fakt jo?“ –  

Pořád říkají nováčci 

A to uţ mě fakt rozčiluje 

 

Noví lidé –  

prodluţují koncovky slov 

i přestávky  

 

Nováčci –  

pracují lajdácky 

a ve slovéch vynechávají slabiku -ra 

 

V tomto senrjú je pouţita slovní hříčka zaloţená na opakování slovesa nuku ve 

frazeologismu te o nuku (dělat něco ledabyle) a ve výrazu kotoba o ranuku, coţ se vztahuje 

k tendenci mládeţi vynechávat slabiku -ra ze sloves v pasivním způsobu. 

 

Uwayaku no 

sanpo saki yuku 

shinjin rui (1996) 

O tři kroky  

před šéfem  

jde nováček 

 

Komický efekt této básně vzniká vyuţitím mnohovýznamovosti slovního spojení sanpo 

aruku („jít o tři kroky před“), které můţe mít jak přímý, tak i přenesený význam. V prvním 
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případě se rozumí nezdvořilost nováčka, který neví, ţe podle japonské etikety mladší jde vţdy o 

pár kroků za starším. V druhém případě to znamená, ţe nováček je mnohem pokročilější a 

progresivnější neţ jeho šéf. 

Rozčarování staré generaci z absurdního chování nováčků nakonec přechází v pocit 

osobní zrady způsobené odklonem od tradičních hodnot, jako jsou například loajalita vůči 

korporaci, princip seniority či korporační paternalismus: 

 

Hitosuji ni 

aishita kaisha wa 

kataomoi (1996) 

 

Musuko yori 

wakai jōshi ni 

goma o suru (2005) 

Láska, 

kterou jsem cítil k firmě,  

byla neopětovaná 

 

Podlézám šéfovi,  

který je mladší  

neţ můj syn 

 

Další podskupinu v básních s pracovní tematikou tvoří básně týkající se pracovního 

procesu. Management japonských korporací, díky kterému Japonsko získalo status ekonomické 

velmoci, byl v 80. letech předmětem zkoumání, obdivování a napodobování v celém světě (viz 

např. monografie Japan as Number One od Ezry Vogela, 1979). Ale na začátku 90. let po 

prasknutí bubliny japonské ekonomiky se stal japonský styl managementu terčem kritiky i 

posměchu, coţ se projevilo i v senrjú. Tato poměrně rozsáhlá podskupina senrjú tedy zahrnuje 

básně o nesmyslné organizaci pracovního procesu a nekompetentním vedení. Zde převládají 

básně o nekonečných schůzkách a práci přesčas zangjó: 

 

Uchiawase 

jikai no nichiji o 

kimeda dake (2005) 

 

Muda kaigi 

dō herasu ka 

mata kaigi (2002) 

 

Yō suru ni 

nankai iu no 

Na schůzce  

jsme se jen domluvili  

na termínu přiští schůzky 

 

Další schůzka  

ohledně toho, 

jak omezit počet schůzek 

 

„Stručně řečeno...”   

kolikrát to ještě řeknete? 
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matomete yo (2012) 

 

Zangyō mo  

mainichi tsuzukeba  

teiji desu (2006) 

 

Nō zangyō 

katachi bakari de 

mō zangyō (2011) 

 

Zangyō dai 

katto de minna 

sābisu gyō (2002) 

uţ konečně jděte do shrnutí 

 

I práce přesčas 

pokud se opakuje kaţdý den,  

stává se určenou dobou ukončení práce 

 

„No zangjó!“  

jen formálně, 

ve skutečnosti – kruté zangjó 

 

Seškrtali plat za přečasovou práci, 

a tak teď všichní děláme  

neplacenou přečasovou práci 

 

Zde se jedná o problém sábisu zangjó (neplacená přesčasová práce). Oficiální omezení 

pracovní doby do 8 hodin denně (40 hodin týdně) v roce 2002 zvyšilo úvazek zaměstnanců, kteří 

museli pracovat za sararímany propuštěné v důsledku ekonomické stagnace.
55

 

 Nekompetentnost  a neprofesionální přístup vedení se podle tvůrců sararíman senrjú 

projevuje v neadekvátních pokynech, kdy vedení svými instrukcemi spíše brání neţ napomáhá 

pracovnímu procesu, a slova šéfa jsou často v rozporu s vykonávanou činností: 

 

Sā yaru zo 

kyō wa jōshi ga 

yasunderu (1996) 

 

Yasume yo to 

itte jōshi ga 

shorui oki (1991) 

 

Shiji dōri 

ugokeba shigoto wa 

Tak se konečně  

pustíme do práce,  

kdyţ uţ tady šéf dnes není 

 

„Odpočiň si“ 

řekl šéf  

a hodil mi kopu dokumentů 

 

Kdybych dělal  

v souladu s Vašimi pokyny, 

                                                           
55

 Tomoko, Hidaka. Salaryman Masculinity: the Continuity of and Change in the Hegemonic Masculinity 

in Japan, 2010, s. 130. 



40 
 

hakadorazu
56

 (1992) 

 

Tanomu kara 

„Nani mo shinaide“ to 

buka ga iu (2005) 

 

Hai! Dekimasu 

jōshi wa iu ga 

yaru no ore! (1999) 

 

Are, kore,  

sore itteru jōshi ga 

imi fumei (2003) 

 

Are doko da? 

are o kore suru 

ano are da! (2006) 

tak by se práce nedařila 

 

„Prosím Vás, 

nedělejte nic!“ 

říká podřízený 

 

„Ano, to zvládneme!“  

říká šéf, 

dělám já 

 

„Tohle, to, tamto“ 

říká šéf, 

aniţ by sám věděl, co tím chce říct 

 

Kde je teda ta ta..? 

no přece ta, kterou předěláváme na tu..., 

tahleta ta..... 

 

Podobné básně ukazují na to, ţe móresy vedoucích se postupem času nemění, naopak se 

pevně ukotvily. 

 

Chotto ii? 

karui kotoba ni 

omoi wana (2010) 

 

„Chotto koi“ –  

chotto de atta 

tameshi nai (1998) 

 

„Chotto kimi“ 

chotto de sunda 

koto ga nai (1990) 

„Můţeš na chvilku?“  

za nevinnými slovy 

nebezpečná past 

 

„Prosím Tě, pojď sem na chvíli“ 

ještě nikdy to neskončilo 

za chvili 

 

„Můţeš na chvíli?“ 

ještě nikdy se nestalo, 

ţe by to skončilo za chvíli 
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Mýtus o proslulé japonské oddanosti a týmové práci se paradoxně nepotvrzuje v básních. 

Ty časy, kdy byl sararíman ochotný obětovat svou rodinu a zdraví firmě jsou dávno pryč. Na 

fenomény 80. a 90. let, jako jsou kaiša ningen (člověk firmy), wákahorikku (workoholik) a 

karóši (smrt z přepracování), jiţ v básních nic neodkazuje. Termín karóši se vyskytuje jen 

dvakrát, a to konkrétně v roce 1990: 

 

Karōshi o 

shinpai shisugite 

ikaiyō (1990) 

 

Karōshi wa 

nyūsu dake da to 

tsuma ga ii (1990) 

Bál jsem se,  

ţe utrpím karóši, 

aţ jsem dostal ţaludeční vřed 

 

Karóši jen 

v televizi ukazují 

říká manţelka 

 

Generace „bílých límečků“ narozená v 70. a 80. letech (tzv. šindžinrui – noví lidé) 

nezaţila, tak jako její rodiče, poválečné trauma, ale naopak si mohla uţívat prosperity Japonska, 

úspěchu a tzv. easy life. Takţe na rozdíl od předchozí generace nevynikala solidaritou, touhou po 

dosaţení společného cíle, pílí ani ochotou pracovat ve prospěch státu či firmy. Z tohoto důvodu 

se oddanost firmě neodráţí v téměř ţádných básních, a to ani jako terč satiry. Spíše naopak – 

ve spoustě básní se objevují fenomény zanedbávání práce, pozdní příchody a brzké odchody 

z práce, běţné pro novou generaci sararímanů: 

 

Isogashii 

soredemo atsumaru 

kitsuenjo (2005) 

 

Asanebō 

fakusu de jibun o 

okuritai (1990) 

 

Asanebō 

awatete kaisha ni 

byōki desu (1992) 

Přesto, ţe jsou všichni 

zaneprázdnění, 

sházejí se v kuřárně 

 

Zaspal jsem do práce –  

kéţ bych se teď mohl poslat 

do kanceláře faxem 

 

Zaspal jsem do práce –  

ve zmatku jsem zavolal do kanceláře: 

„Onemocněl jsem“ 
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Buka kara no 

chikoku no méru 

jūtai nau (2010) 

 

Asa chikoku 

hiru pachinko de 

gogo sōtai
57

 (1995) 

 

Ze zpráv zaměstnanců 

o tom, ţe mají zpoţdění, 

se vytvořila fronta 

 

Ráno zpoţdění, 

v poledne pačinko 

večer se ulít dřív z práce 

 

Zvláštní podskupinu, nepřímo související s pracovním procesem, ale podle počtu básní 

hodně populární, tvoří básně o dojíždění do práce, ve kterých se vyskytují motivy vzdálenosti 

domu od kanceláře a přecpaná veřejná doprava: 

 

Tsūkin wa 

shigoto yori 

daishigoto (1995) 

 

Oshite kure 

mō osuna yo na 

notta kara (1994) 

 

Mai hōmu 

densha de chotto 

sankenme (1999) 

 

Uchi yori  

yukkuri nerareru 

shinkansen (2007) 

 

Shihatsu basu 

itsumo no kaobure 

soroibumi (2008)  

Ve srovnání s prácí 

je dojíţdění 

tou nejtěţší prací 

 

Popostrčte mě prosím, 

ale netlačte –  

uţ jsem nastoupil 

 

Můj domov –  

pouze tři prefektury 

které musím projet vlakem 

 

V šinkansenu  

spím sladčeji 

neţ u sebe doma 

 

První jízda autobusu –  

kaţdodenní cestující 

se sešli jako zápasníci sumó 
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v soroibumi 

 

  

Soroibumi je obřad v sumó, při němţ se zápasníci scházejí na zápasišti dohjó a provádějí 

rituální uvítání šiko – střídavě zvedají do strany a spouštějí pravou a levou nohu. I kdyţ se čtenář 

nevyzná v problematice sumo ani Japonska, dovede si zde ţivě představit známý obrázek, 

v němţ lidé jedoucí ve stejnou dobu do práce nastupují s bojovným výrazem do prvního autobu-

su. Zde pozorujeme sararímana v podobě malého bojovníka, který statečně překonává všechny 

překáţky a jede do práce (tzv. cúkin senši). 

Oţehavým tématem je pak téma posledního vlaku, neboť pro sararímana je nejhorší 

kdyţ zmešká poslední vlak a musí utrácet peníze za dopravu taxíkem nebo za hotel: 

 

Shūden ni  

noru ni wa notta ga 

gyaku hōkō (1991) 

 

Shūden o 

keisan shi tsutsu 

mō ikkyoku (2003) 

Poslední vlak jsem 

sice stihnul, 

ale on jel v opačném směru 

 

Spočítal jsem si 

kdy mi jede poslední vlak –  

ještě stíhám jednu písničku 

 

V této básni jde o karaoke – typické zábavě sararímana po dlouhém pracovním dni. 

Dlouhý, fakticky neomezený pacovní den je také jedním ze stereotypů o sararímanech, coţ se 

odráţí v básních: 

 

Papa no noru 

densha wa hizuke 

henkōsen (1992) 

 

Sotto oki  

sotto dekake  

sotto neru (1995) 

 

Tadaima mo 

itte kimasu mo 

Vlak, kterým cestuje táta 

projíţdí přes 

hranici datumu 

 

„Jsem doma“ a 

„Tak já jdu“ 

ve stejný den 

 

Potichu vstávám 

potichu odcházím 
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onaji hi ni (2001)  potichu jdu spát 

 

Přetíţení a únava v práci nevyhnutelně způsobují stres, který sararímani potlačují alko-

holem
58

: 

 

Sutoresu o 

herase to isha ga 

muri o iu (2002) 

 

Sutoresu no 

kaishōhō mo 

sutoresu ni
59 (1996) 

 

Shūdensha 

dōshite ore dake 

shirafu nano (1994) 

„Sniţte stres“ –  

říká lékař  

neuskutečnitelná věc 

 

Způsoby zbavení se stresu 

vedou 

k novému stresu 

 

Poslední vlak  

proč asi střízlivý 

jsem jenom já? 

 

Sararímani si pravidelně stěţují na nízký plat a odměny (bónasu): 

 

Bōnasu wa 

megane kakete mo 

tobidasayu (2012) 

 

Bōnasu o 

papa ni agete yo 

Santa san (1999) 

 

Yasumi nashi 

bōnasu nashi demo 

noruma ari (2003) 

Odměny 

ani kdyţ si nasadíš brýle 

neobjeví se 

 

Milý Santo! 

prosím Tě, přines 

tátovi prémie 

 

Víkendy nejsou 

prémie ţádné 

plán ale je 
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Hette iku... 

bōnasu, nenkin, 

kami, aijō (2007) 

 

Agaranai 

kyūryō, shokumei, 

migi no kata (2010) 

 

Padají... 

prémie, důchody, 

vlasy, láska ţeny 

 

Nestoupají  

plat, funkce, 

pravé rameno 

 

V sararíman senrjú se pozoruhodně přesně odráţí současné trendy a problémy, které za-

jímají „bílé límečky“ v tom či onom časovém úseku. Například podle velkého mnoţství básní 

můţeme usoudit, ţe před 20 lety byla snem sararímana koupě domu, ale za svůj malý plat si 

mohl dovolit koupit dům jen na zapadákově, kde lišky dávají dobrou noc: 

 

Ikko date 

te ga deru  tochi wa 

kuma mo deru (1990) 

 

Mai hōmu 

yasukerya takai 

kōtsūhi (1992) 

 

Keitai no 

denpa mo todokanu 

mai hōmu (1996) 

 

Go oku en 

waga uchi de tamereba 

go oku nen (1992) 

Na půdě, kde si 

můţu dovolit koupit dům 

se vyskytují medvědi 

 

Můj dům je levný, 

drahé jsou 

dopravní náklady 

 

Můj dům 

ani do něj nedosahuje 

mobilní signál 

 

500 milionů jenů  

uplyne 500 milionů let 

neţ je naspořím 

 

V době ekonomické deprese se aktuálním problémem pro kancelářské pracovníky stalo 

také propouštění, a tak jsou vtipy na toto téma od 2. poloviny 90. let velmi časté: 

 

Risutora de  Propouštění 
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tsuma yori ryōri 

umaku naru (2010) 

 

Risutora mo 

rōsai desuka to 

kiku shain (2001) 

 

Kaze kurai 

yasumuna buka wa 

omae dake (1995) 

 

Madogiwa o 

uramu watashi wa 

deguchi sai (2005)  

naučil jsem se vařit 

lépe neţ manţelka 

 

„Propuštění 

je také pracovním úrazem?“   

ptá se zaměstnanec 

 

Kvůli pouhému nachlazení 

neber si volno,  

vţdyť jsi jediný zaměstnanec ve firmě 

 

Závidím těm, kteří jsou u okna, 

protoţe já jsem 

u dveří 

 

Termín „místo u okna“ (jap. madogiwa) vznikl jako pohrdavé označení vůči přeţitým 

středním manaţerům, kteří nebyli kvůli systému celoţivotního zaměstnání propouštěni, ale pře-

sazováni k oknu, kde doţívali svou dobu kancelářského zaměstnání a zabývali se nepodstatnými 

záleţitostmi, protoţe důleţitými úkoly uţ nebyli pověřováni:  

 

Kūki ken 

madogiwa desuka ni 

mu tto kuru (1993) 

 

Madogiwa mo  

dandan fuete 

kakki deru (1996) 

 

Madogiwa e 

korareta buji ni 

kanpai su (1997)  

 

Madogiwa mo 

ima ya kōrei no 

„Budete chtít místo u okna?“ 

ptají se mě na letenku 

„Hmmm“ vydávám zvuk 

 

Počet míst u okna 

se postupně zvyšuje –  

dodává mi to energie 

 

Pouze kdyţ si přesednu k oknu, 

připiju na to,  

ţe jsem v bezpečí 

 

Teď i místo u okna 

je předmětem  
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gekisen ku (2001) 

 

Madogiwa de 

buka ni kikaseru 

buyūden (2007) 

krutých bitev 

 

Místo u okna –  

vypráví podřízeným 

legendy o hrdinských činech 

 

Jak je vidět z básní, termín madogiwa, který vznikl jako pohrdavé a posměšné označení, 

začalo být po roce 1997 vnímáno jako synonymum spásného úkrytu. 

Dalším tématem, které se výrazně objevuje od 2. pol. 90. let je tanšin funin, neboli dlou-

hodobé vysílání zaměstnanců na sluţební cestu bez doprovodu rodiny. Tento pojem se rozšířil v 

médiích v 80. letech, a byl důleţitým nástrojem personálního managementu. Například v roce 

2001 ze všech stálých zaměstnanců (tj. asi 31 milionů lidí) tvořili celá 3% (tj asi 930.000) pra-

covníci na sluţební cestě po Japonsku. Kromě toho velké korporace posílaly své zaměstnance i 

do zahraničí.
60

 V této souvislosti se objevují básně jak zlostné, tak i sentimentální: 

 

Tanshin de 

fueru shuppi ni 

heru aijō (2010) 

 

Hitori beya 

tanshin funin de 

yatto motte (1994) 

 

Ara kita no 

itsu kaeru no to 

tsuma ga ii (1999) 

 

Tanshin no  

owari o tsugetara 

tsuma awate (1990) 

 

 

Dlouhodobá sluţební cesta –  

výdaje se zvyšují, 

láska se zmenšuje 

 

Dlouhodobá sluţební cesta –  

konečně mám  

svůj vlastní pokoj 

 

„Ááá, ty ses vrátil!  

A kdy zas jedeš zpátky?“ 

ptá se manţelka 

 

Nahlásil jsem 

ukončení dlouhodobé sluţební cesty, 

manţelka propadá panice 
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Tanshin funin 

fūfu mo ima ya 

meru tomo ni (2002) 

Dlouhodobá sluţební cesta –  

teď se manţelé stali 

přáteli, kteří si dopisují 

Takové dlouhodobé přemístění bylo cenou, kterou sararíman musel platit za svou pří-

slušnost ke korporátní vrstvě obyvatelstva. V důsledku tanšin funin na ramena jeho manţelky 

doléhalo vedení domácnosti a výchova dětí, přičemţ i sám sararíman se trápil ze samoty a nut-

nosti starat se sám o sebe v novém bytě, coţ dřív bylo záleţitostí jeho manţelky: 

 

Tanshin de 

higoto ni fueru 

hitori goto (1990) 

 

Tanshin no 

otoko no te ryōri 

tsuma o koe  (1991) 

 

Shūshūbi 

kaban wasurete 

gomi o mochi (1995, shinmai tanshin funin) 

Dlouhodobá sluţební cesta –  

kaţdým dnem čím dál víc 

mluvím sám se sebou 

 

Domáci jídlo, 

které vaří muţ na sluţební cestě, 

je lepší neţ to, co vaří manţelka 

 

Den odvozu odpadků –  

zapoměl jsem aktovku, 

nesu tašku s odpadky (podpis – nová-

ček tanšin funin) 

2) Tematika rodiny  

 

V seznamu ţivotních priorit sararímana je práce na prvním místě a předchází rodinu. To 

však neznamená, ţe se sararíman neţení a nepořizuje si rodinu; pouze navzdory sňatku nadále 

tráví většinu svého času v práci. 

Počet básní s tematikou rodiny se zvyšuje postupně, prudký nárůst je vidět po roce 

2000.
61

 Básně v této kategorii doplňují obraz nešťastného sararímana, kterého nenechá na pokoji 

nikdo – v práci ho terorizuje šéf a doma jeho manţelka. Z následujících básní si dokáţeme jasně 

představit ubohý úděl sararímana: 

 

Sutoresu ga 

uchi to kaisha  

Stres   

se točí  

                                                           
61

 Wendy A. Spinks. Salaryman Senryu: A Poetic Perspective on Changing Worker Mentality in Japan, 

Asia-Pacific Economic and Business History Conference, 2009. 



49 
 

ōfuku shi (2001) 

 

Kono ore ni 

atatakai no wa 

benza dake (2006) 

kolem domova a práce 

 

Pouze vyhřívané  

záchodové prkýnko 

je teplé ke mně 

 

V rodině sararímana se jeho manţelka jeví v zlého ducha: 

 

„Oni wa soto“ 

sotto nyōbō ni 

itte miru (2011) 

 

 „Oni wa soto“ 

oni wa mame maki 

ore wa soto (2007) 

„Zlý duchu ven!“ 

chtěl bych potichu říct 

manţelce 

 

„Zlý duchu ven!“ 

zlý duch rozhazuje boby, 

já jdu ven 

 

V těchto dvou senrjú je vyuţitá část zaříkadla Oni wa soto, fuku wa uči! (Zlý duch ven, 

štěstí dovnitř!), které se říká při vykonávání rituálu mamemaki (dosl. rozhazování bobů) na svá-

tek secubun.   

Stereotypním obrazem manţelky sararímana je tlustá ţena středního věku, snaţící se 

zhubnout: 

 

Metabo made 

2 senchi aru wa to 

taberu tsuma (2007) 

 

Desu nōto 

„shibō“, „shibō“ to 

kaku nyōbō (2006) 

 

Terebi yori  

„Do metabolického syndromu 

zbývají uţ jen 2 cm“ 

říká manţelka, která právě jí 

 

„Tuk, tuk“ 

zapisuje do Zápisníku smrti
62

 

manţelka 

 

Stará manţelka se stala  
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waido ni natta 

ko nyōbō (1997) 

 

Noru tsuma mo 

taijūkei mo 

himei age (2012) 

velkoplošnou 

nikoliv televize 

 

I manţelka,  

kdyţ si stoupne na váhu, 

i váha začíná křičet 

 

Manţelka sararímana navíc bezuzdně utrácí peníze: 

 

„Itsu katta?“ 

henji wa itsumo 

„Yasukatta“ (2007) 

 

„Katte ii?“ 

kiku toki sude ni 

katte aru (2005) 

 

„Itsu katta?“ 

maekara atta to 

shira wo kiru (2006) 

„Kdy jsi to koupila?“ 

odpověď vţdy stejná: 

„Vţdyť to bylo levné“ 

 

Kdyţ se ptá: 

„Můţu si to koupit?“ 

uţ si to dávno koupila 

 

„Kdy jsi to koupila?“ 

„To mám uţ dlouho“ 

uřezává cedulku 

 

Kromě toho manţelka pořád bručí a vůbec je opravdový tyran: 

 

Tabako yori 

karada ni warui 

tsuma no guchi (2002) 

 

Tsuma no kuchi 

manā mōdo ni 

kirikaetai (2005) 

 

Tsuma no koe 

mukashi tokimeki 

ima dōki (2003) 

Víc neţ cigarety 

škodí organismu 

bručení manţelky 

 

Pusu manţelky  

chtěl bych ji přepnout  

na tichý reţim 

 

Hlas manţelky –  

kdysi dávno srdce skákalo štěstím, 

teď neklidně bouchá 
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Sararíman se tak v důsledku neustálého manţelčina teroru mění z korporátního válečníka 

v jakousi onuci: 

 

Gomidashi bi  

suteni ikaneba  

suterareru (2007) 

 

Ryōdoken  

tsuma wa ribingu  

boku toire (2010) 

 

Waga uchi dewa 

chichi no ryōdo wa  

nedoko dake (2012) 

Jestli nepůjdu vyhodit odpadky 

v den odvozu odpadků 

tak vyhodí ona mě 

 

Právo na vlastnictví území –  

manţelce obývák, 

mně záchod 

 

U nás doma 

tátovým územím 

je pouze postel 

 

Manţelka se raduje, kdyţ se sararíman zdrţuje v práci nebo odjíţdí na sluţební cestu: 

 

Tsuma no koe 

zangyō desuka 

jyōkigen (2004) 

 

Shutchō o 

miokuru tsuma no  

me ga warau (2009) 

 

„Ima kaeru“ 

tsuma kara henshin 

„Mada ii yo“ (2007) 

Hlas manţelky: 

„Práce přesčas?“ 

má skvělou náladu 

 

Smějí se oči manţelky, 

vyprovázející mě  

na sluţební cestu 

 

„Uţ jsem na cestě domů“ 

odvetná zpráva od ţeny: 

„Nemusíš tak spěchat“ 

 

Sararímani se pohybují ve svém muţském světě, zatímco jejich manţelky mají svoje 

ţenské povinnosti, v důsledku čehoţ propast mezi manţeli roste. Kvůli nedostatku času nebo 

únavě v práci pak sararímani ignorují komunikaci s manţelkami a dětmi. A i kdyţ dostanou chuť 

pobavit se s rodinou, tak jsou jejich pokusy předurčeny k neúspěchu a skončí mumláním si pod 

nos: 
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Tsuma to ko ni 

hanashikaketa ga 

hitorigoto (2012)  

 

Kazoku tono 

kaiwa no tsumori ga 

hitorigoto (2005)  

Začal jsem si povídat 

s manţelkou a dítětem 

nakonec si mumlám pro sebe 

 

Úmysl popovídat si 

s rodinou skončil tím, 

ţe si povídam se sebou 

 

Došlo dokonce k tomu, ţe se v důsledku rozvoje telekomunikačních technologií objevuje 

tendence komunikovat pouze prostřednictvím e-mailů a SMS zpráv, a v některých případech 

technika zcela nahrazuje drahou polovičku: 

 

Gohan iru? 

uchi ni iru no ni 

mēru kuru (2010) 

 

Katte kite 

chakushin mēru wa 

tsuma bakari (2006)  

 

Papa to mama  

mēru de mizo ga  

ka to nari (2005) 

 

Tsuma yori mo 

shabette nadeteru 

taburetto (2012) 

„Budeš obědvat?“ 

přichází zpráva,  

i kdyţ jsem doma 

 

„Kup tohle a tohle“ 

příchozí zprávy  

pouze od manţelky 

 

Dopisování mezi tátou a mámou –  

kanál mezi nimi  

se stává řekou 

 

Tablet –  

hladím ho a bavím se s ním 

častěji neţ s manţelkou 

 

Sarkasmus v daném případě však není ničím jiným neţ maskou, neboť v japonské tradici 

není zvykem otevřeně projevovat své city. Za sarkasmem se často skrývá touha sararímanů po 

srdečných vztazích v rodině: 

 

Chikyū yori  Chci, aby globální oteplení   
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katei ni hoshii 

ondanka (2002)  

 

Tsuma kara no 

shisen ni hoshii 

ondanka (2010) 

 

Teiden ga 

kazoku no kizuna 

tsuyoku shite
63 (2011) 

nastalo v rodině,  

nikoliv na planětě 

 

Chci  

aby globální oteplení   

bylo v pohledu manţelky 

 

Výpadky energie 

přispívají k upevnení 

vztahů v rodině 

 

Dálší motivem, který je jasně vidět od 2. pol. 90. let, je změna genderových rolí, coţ 

podstatně ovlivnilo ţivotní styl sararímana: 

 

Chichi no hi wa 

mukashi nekutai 

ima eipuron (2012) 

 

Tsuite koi 

ima dewa tsumi ni 

tsuite iku (2011)  

V den otců 

dřív kravatu,  

teď zástěru 

 

„Následuj mě“ 

teď ale já následuji 

svou manţelku 

 

V polovině 20. století byl rozšířen metaforický výraz daikoku bašira (opora, hlavní pilíř), 

podle něhoţ muţ musel být, stejně jako pilíř podpírající střechu domu, oporou a ţivitelem rodiny, 

zatímco manţelka nepracovala, ale poskytovala mu emocionální podporu a zajištění jeho kaţdo-

denních potřeb (sengjó šufu, profesionální hospodyně). Privilegium daikoku bašira muţům za-

jišťovala tou dobou prosperující japonská ekonomika. Nicméně kvůli stagnaci hospodářství od 

začátku 90. došlo k tomu, ţe muţ uţ nezvládal být jediným ţivitelem rodiny. Přestoţe velké kor-

porace dále prosazovaly koncept daikoku bašira a s ním spojenou ideologii korporačního váleč-

níka, jehoţ image je neslučitelný s vedením domácnosti, od 2. pol. 90. let počet párů, ve kterých 

oba manţelé pracují (tomo kasegi), převýšil počet párů, kde je manţel jediným ţivitelem rodi-
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ny.
64

 Tato nová situace se odráţí i v sararíman senrjú: 

 

Tsukareta to 

tsuma ni ienai 

tomo kasegi (1999) 

 

Tomo kasegi 

fūfu no kaiwa wa 

E-mēru (1998) 

 

Konbini no  

aji shiritsukusu 

tomo kasegi (1996) 

 

Sūpā ni 

tsuma yori shireta 

kao ni nari (1992)  

 

Yuki wa gomi 

kaeri wa kaimono 

fukuro sage (1995)  

 

Kintōhō 

iyoiyo kaji mo 

makasarete (2000) 

Teď uţ to nejde říct manţelce, 

ţe jsem unavený –  

domácnost s dvojím příjmem 

 

Domácnost s dvojím příjmem –  

komunikace manţelů 

přes E-mail 

  

Poznal jsem chuť 

hotových jídel ze supermarketu –  

domácnost s dvojím příjmem 

 

V supermarketu 

mě znají lépe 

neţ manţelku 

 

Odcházím z domu –  

igelitka s odpadky, 

vrácím se – igelitka s nákupem 

 

Zákon o rovnosti –  

pomalu i vedení domácnosti 

lehlo na má ramena 

 

Došlo k tomu, ţe některé manţelky dokonce vydělávájí víc neţ jejich manţelé, a kvůli 

tomu jsou sararímani nyní nuceni stávat se muţi v domácnosti, coţ se odráţí i v senrjú: 

 

Nyōbō ni 

kasegi ga makete 

shufu to nari (1990) 

Nechal jsem manţelku nás ţivit, 

sám jsem se stal  

muţem v domácnosti 
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Pocit potupy z toho, ţe si teď sararíman musí vařit sám a vůbec ţe se ocitl na niţším sta-

tusu, neţ domácí mazlíček, se projevuje v jeho jedovatém sarkasmu: 

„Gohan yo“ to 

yobarete ikeba 

Tama datta (1995) 

 

Kitaku shite 

furo, meshi yori mo 

inu no esa (2002) 

 

Ko no tsugi to 

omotte ita no ni 

inu no tsugi (2012) 

„Oběd!“ 

přišel jsem na zavolání, 

ale volala na psa Tamu 

 

Vrátil jsem se domů 

a místo koupele a večeře 

ţrádlo pro psa 

 

Myslel jsem, 

ţe jsem na řadě po ditěti, 

ale jsem po psovi 

 

Senrjú o tom, kdo teď podává čaj v domě, jasně kreslí nový obrázek rodinných vztahů:
 65

 

 

Ōi ocha 

waga uchi de iu to 

hitorigoto (1995) 

 

Ōi ocha 

omotta dake de 

jibun de tsugi (1998) 

Hej! Čaj! 

u nás doma 

říkám sobě 

 

Hej! Čaj! 

tohle jsem si jen pomyslil, 

ale nalil jsem si ho sám 

 

Změna genderových rolí vede dokonce k nové situaci, kdy si rodičovskou dovolenu bere 

sararíman: 

 

Yo mo kawari 

ikukyū toru no wa 

musuko nari (2003) 

 

Svět se mění –  

teď si rodičovskou dovolenou  

začali brát synové 
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Ikukyū o  

kasegite kimete 

shufu to nari (2005) 

Rozhodl jsem se 

vzít rodičovskou dovolenu 

a stal se muţem v domácnosti 

 

V důsledku toho, ţe sararíman traví svůj čas jen v práci, dochází k jeho odcizení od rodi-

ny jakoţo otce i manţela: 

 

Nichiyōbi 

nisai no musume ni 

anata dare? 
66

 (1990) 

 

Getsu ichi de 

modoru waga uchi ni 

seki wa nashi (2001)  

 

Yasumi no hi 

kodomo no hitokoto 

„Hisashiburi“ (2000) 

Neděle. 

dvouletá dcera se ptá: 

„A ty jsi kdo?“ 

 

Jednou za měsic 

se vracím domů, ale 

nejsou volná místa (podpis – tanšin 

funin) 

 

Víkend, 

dítě mě říká: 

„Uţ jsme se dlouho neviděli“ 

Nicméně sararíman, i kdyţ je strašně zaneprázdněný, je především otcem, který ze všech 

sil pracuje ve prospěch své rodiny. Projevuje se tedy zároveň jako zranitelný i neohroţený, slabý 

i silný: 

 

Mada neteru 

kaette mireba 

mō neteru (1991) 

Ještě spí 

a kdyţ se vracím, 

tak uţ spí 

 

Sebekritický humor je tradiční pro Japonce, kteří se často snaţí tímto způsobem zlehčit 

projevy lásky a sympatie. Ve skutečnosti je však domov sararímana jeho úkrytem před bouří a 

nesnázemi v burácejícím světě, jeho rodina je v podstatě vším jeho bohatstvím a manţelka je 

jeho nadějí a oporou. I kdyţ tematika vděčnosti manželce a útulnosti domova není pro satiric-

ký ţánr senrjú obvyklá, v některých básních se vyskytuje:  
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Hotto suru 

ie no akari to 

tsuma no kao (2001) 

 

Suya toneru 

tsuma ni wa ieru 

„Arigatō“ (2000) 

Vzdychám s úlevou, 

kdyţ vidím světlo domova 

a tvář manţelky 

 

Sladce spící manţelce 

jsem ochotný říct: 

„Děkuji“ 

 

Váţný problém, se kterým se po odchodu do důchodu setkávají penzinovaní sararímani, 

je prázdnota a nesmyslnost důchodcovského ţivota po celoţivotní intenzivní práci v kanceláři. 

Navíc sararíman v důchodu tráví celý den doma, a tak se na něj jeho manţelka začíná dívat jako 

na přítěţ. Od konce 80. let média informovala o stoupajícím počtu rozvodů mezi důchodci (tzv. 

džukunen rikon), coţ je důsledkem odcizení sararímanů od rodiny a absence duchovního spojení 

mezi manţeli.
67

 V 80. letech například vznikly přezíravé přezdívky pro sararímany v důchodu, 

jako jsou například výmluvný a hanlivý výraz sodai gomi (odpad nadměrné velikosti) či eufe-

mismus nure očiba (mokré opadlé listy). Tato poslední přezdívka, která označuje manţela v dů-

chodu, který se na svou manţelku lepí jako mokrý opadlý list, byla v roce 1989 dokonce zahrnu-

ta do Slovníku slangových výrazů.
68

  

 

Kushami made 

tsuma ni enryo no 

teinengo (2008) 

 

Yume ni mita 

nenkin seikatsu 

ima akumu (2007) 

 

 

Teinen de 

nyōbō dekakete 

Teď se dokonce 

před manţelkou bojím i kýchat–  

jsem v důchodu 

 

Ţivot v důchodu,  

který jsem si představoval ve svých 

snech, 

je nyní zlým snem 

 

Jsem v důchodu –  

je dobře zůstavat sám doma, 
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rusu ga ii (2005) 

 

Teinen no 

enchō kimari 

tsuma genki (2007)  

kdyţ manţelka někam jde 

 

Usnesení o zvýšení  

důchodového věku –  

manţelka má radost 

 

Celoţivotní terorizace sararímana ze strany jeho manţelky přirozeně po jeho odchodu do 

penze a ztrátě příjmů ještě narůstá. A tak se sararíman-důchodce snaţí uniknout z domu a najít si 

nějaký koníček: 

 

Teinengo 

inu mo iyagaru 

godome no sanpo (2003)  

 

Shumi tsukure 

teinengo made 

sashizu sare (1996) 

Jsem v důchodu –  

ani psovi se uţ nelíbí 

jít popáté na procházku  

 

„Najdi si nějaký koníček“ 

dává mi pokyn 

do důchodu ještě dlouho 

 

Stojí za to zmínit, ţe v posledních několika letech se k tradičnímu trápení sararímanů 

s prací a rodinou přidaly ještě starosti ohledně zdraví a hubnutí:  

 

Yaset no wa 

issho ni aruita 

inu no hō (2008) 

 

Tamatta nā 

okane janakute 

taishibō (2006) 

Zhubl spíš pes, 

který společně chodil 

se mnou na procházky 

 

Naspořil jsem si –  

tuk, 

nikoliv peníze 

 

Do tématiky rodiny patří i básně týkající se dětí. V současném Japonsku pořád zůstává 

výchova dětí zodpovědností ţen. Sararíman věří, ţe jeho hlavní úlohou je materiální zabezpeče-

ní potomků, a tak zcela svěřuje výchovu dětí manţelce a sám s nimi komunikuje zřídka. Tyto dva 

motivy, tedy materální náklady na výchovu spolu se školným a nedostatek komunikace mezi 

otcem a dítětem, místy dokonce hraničící s ignorováním ze strany dítěte, se tedy rovněţ odráţejí 

v básních: 
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Hatarakedo  

kasegi wa subete 

gakuhi yuki (2002) 

 

Ko no seichō 

fueru gakuhi ni 

heru kaiwa (2004) 

 

Kajirareta 

sune ga rōgo ni 

uzukidasu (2004) 

I kdyţ pracuji, 

všechny příjmy 

jdou na školné 

 

Dítě roste –  

školné se zvyšuje, 

komunikace se sniţuje  

 

Obhlodané holeně 

začínají bolet  

ve stáří  

 

V této básni dochází ke hře s výrazem sune o kadžiru (dosl. ohlodávat holeň), tedy viset 

někomu na krku. 

 

Chichi kaeru 

cha no ma no kodomora 

heya kaeru (2000) 

 

Pasokon o  

katte musuko to  

kaiwa fue (1999) 

Táta se vrací domů –  

děti se vracejí z obýváku 

do svých pokojů 

 

Koupil jsem počítač –  

začali jsme se častěji 

bavit se synem 

 

3) Tématika společnosti. Velkou podskupinu tady tvoří básně, týkající se IT a telekomu-

nikačních technologií. Počet básní na danou tématiku stoupá s rozšířením nových technických 

vymoţeností v Japonsku. Například v posledních ročnících soutěţe se objevuje hodně básní, kde 

se vyskytují ipady, smartphony, tablety atd. Základním motivem je jev, kdy nové technologie 

přinášejí nejen potěšení, ale zároveň i nové starosti, konkrétně potíţe při pouţití moderních tech-

nologií: 

 

Sumātofon 

tsuma to onaji de 

ayatsurezu (2011) 

Smartphone 

stejně jako manţelku 

neumím ovládat 
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Yubi namete 

pēji o meguru 

aipaddo (2010)  

 

Oboeta zo 

sude ni kinō wa 

jisedai e (2006) 

 

Keitai ni 

yatto naretara 

mina sumaho (2011)  

 

Keitai o  

machigaeri rimokon 

mochi aruki (2007)  

 

Mie de kai 

tsukai konasenu 

aifon da (2010) 

 

Nasliněným prstem 

otáčím stránky 

Ipadu 

 

Sotva jsem se to naučil, 

a uţ se to upgradovalo  

pro příští generaci 

 

Sotva jsem si zvykl na mobil, 

a uţ všichni mají  

Smartphony 

 

Místo mobilu  

jsem omylem vzal a jdu 

s dálkovým ovladačem 

 

Koupil jsem si Iphone 

abych vypadal krutě, 

ale neumím ho pouţívat 

 

Hrdiny básní o nových technologiích je často buď otec anebo šéf, oba jakoţto reprezen-

tanti starší generace, která neumí pouţívat moderní techniku a ani neovládá módní terminologii:  

 

Fakkusu shi 

ashita ni wa tsuku ka to 

kiku jōshi (1990)  

 

Toshokan de 

FaceBook o 

sagasu chichi (2006) 

Šéf poslal fax  

a ptá se 

jestli dojde zítra 

 

V knihovně 

táta hledá knihu 

Facebook  

 

Velké mnoţství takových senrjú je zaloţeno na slovních hříčkách a aktivně vyuţívá mo-

del, kdy se otec nebo šéf na základě vlastní zkušeností ptá, jestli dané nové slovíčko nemá určitý 

význam: 
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Aipaddo 

me ni haru mono ka to 

kiku chichi (2011)  

 

Dotto komu 

rasshuawā  to 

oyaji kiku (2000)  

 

Tsūru bā 

doko no nomiya to 

kiku jōshi (2002)  

„Ipad –  

to jsou polštářky pod oči?“ 

ptá se táta 

 

.com (dot com) –  

to je dopravní špička?“ 

ptá se táta  

 

„Toolbar –  

kde se teda ten bar nachází?“ 

ptá se šéf 

 

Všechný tři senrjú vyuţívají slovní hříčky zaloţené na podobné výslovnosti, v prvním 

případě slov „Ipad“ a „eye pad“, v druhém anglického „.com“ (dot com) a japonského slovesa 

komu (přecpaný), v třetím slova „toolbar“ a „bar“. 

 

Další skupinu tvoří básně týkající se ekologie. Tyto básně se většinou vysmívají módnosti 

ekologie a environmentalismu, která se v poslední době po Japonsku rozšířila. Japonci jsou do-

slova posedlí vším ekologickým, tj. vším co je zdravé a zároveň neškodí člověku a ţivotnímu 

prostředí. Přitom se řídí sloganem čikjú ni jasašii („zodpovědný k planetě“). Vzhledem k tomu, 

ţe je eko boom relativně novým jevem, básně na téma ekologie se začínají objevovat aţ od 21. 

ročníku soutěţe, tedy od roku 2007. Hlavními tématy těchto básní jsou šetření energií a přírod-

ními zdroji (všeobecný japonský pojem secujaku – šetření), ekologické tašky (jap. mai baggu 

nebo eko baggu) místo igelitových, umělohmotné hůlky (jap. mai haši) místo dřevěných (na jed-

no pouţití) obvykle dostupných ve většině restaurací či opětovně pouţitelné věci. Předmětem 

sarkasmu senrjú se stávají závody v ekologicky zodpovědném chování, které jsou v básních čas-

to dovedeny ad absurdum: 

 

Katta dake 

itsumo wasureru 

eko baggu (2007) 

 

Mai hashi de  

Eko tašku 

jsem si pouze koupila 

ale vţdycky ji zapomínám doma 

 

Za budoucnost modré planety 

http://www.profibeauty.cz/prislusenstvi-prodluzovani-ras/3407-kolagenove-polstarky-pod-oci-2000183006088.html
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mamoru mirai ni 

aoi chikyū (2007) 

 

Shō ene ni 

kyōryoku hayane 

asane suru (2007) 

 

Eko to ii 

kachō no ocha dake 

yaya usume (2007) 

 

Tenuki shita 

tsuma no iiwake 

eko bentō (2009) 

 

 „Setsuyaku“ to 

hatta chirashi wa 

furukará (2012) 

 

Ekona hito  

mukashi de ieba 

sekoi hito (2007) 

budu bojovat  

umělohmotnými hůlkami 

 

Napomáhám úsporám energie –  

chodím spát brzy 

vstávám pozdě 

 

Říkám si, ţe je to ekologické 

pouze čaj pro šéfa 

dělám slabý 

 

Manţelka se vymlouvá 

za lajdácky nachystanou svačinu: 

„Je to totiţ eko svačina“ 

 

Reklama prohlašující 

„úspory“ je vytištěna 

na barevné tiskárně  

 

Ekologickému člověku 

se v minulosti říkalo 

skrblík 

 

Kromě této tématiky, rozdělované na webových stránkach Dai-ichi do rubrik a opakující 

se pravidelně kaţdý rok, je v senrjú také vidět odezvu na aktuální události. Například po úderu 

ničivého zemětřesení a cunami v Japonsku v březnu 2011 bylo mnoho básní tohoto ročníku sou-

těţe věnováno tématu pohromy a obnovy Japonska: 

 

Shinsai de  

hito to hito no  

kizuna fuyasu (2011) 

 

Shinsai de  

kizuna to yasashisa  

Díky zemětřesení 

se utuţilo spojení 

mezi lidmi 

 

Díky zemětřesení 

si vzpomínáš na dobrotu 



63 
 

omoidasu (2001) 

 

Fukkō o  

inoru kimochi de  

denki kesu (2011) 

a spojení mezi lidmi 

 

Pomodlím se za  

obnovu Japonska 

a zhasnu světlo 

 

V posledním senrjú jde o  přerušení dodávek elektřiny a výjimečné úspory energie po ha-

várii elektrárny Fukušima. 

V roce 2010 pak naráţíme na mnoho básní, které odráţejí situaci v japonském systému 

zaměstnání, konkrétně básně o seišainech (stálých zaměstnancích). Na rozdíl od dočasných za-

městnanců (haken šain nebo rindži šain) mají stálí zaměstnanci (seišain) trvalý úvazek a stálé 

sociální zabezpečení. V roce 2010 v důsledku ekonomické krize hodně dočasných zaměstnanců 

přišlo o práci a tak se téma seišainů objevilo i v básních senrjú: 

 

Shō gakusei  

yume miru shoku wa  

seishain (24) 

 

Nani ni naru?  

kodomo no kotae wa  

seishain (24) 

 

Omiai o  

kimete ni natta  

seishain (24) 

Povolání, o kterém sní 

mladší školák –  

stálý zaměstnanec 

 

Kým se staneš? 

dítě odpovídá: 

„Stálým zaměstnancem“ 

 

Rozhodujícím argumentem 

se při omiai
69

 stalo to, 

ţe ţenich je stálým zaměstnancem  

 

Analýza témat sararíman senrjú ukazuje dva trendy, které se objevují v básních. Prvním 

je tendence k zachování a opakování jednou zformované sady základních témat, druhou pak 

tendence vnímavého reagování na momentální důleţité události, problematiku prostředí „bílých 

límečků“ i japonské společnosti. Tento druhý trend nepotlačuje, nýbrţ naopak organicky 

doplňuje a rozvíjí tendenci první, a dodává jí obzvlášť výrazné vyznění a barvitost. Obsahová 

analýza sararíman senrjú umoţňuje zrekonstruovat kolektivní světonázorový a sociálně-

psychologický portrét sararímana na přelomu století a tisíciletí. Sararíman se nám jeví jako 

                                                           
69

 Omiai –  tradiční zaranţované setkání za účelem sňatku. 
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člověk, který se snaţí následovat korporační tradice, ale zároveň si uvědomuje jejich početné 

vady a nedostatky. Je to člověk, který věří v ideály systému, ale zároveň hořce pozoruje jeho 

úpadek. Satira slouţí japonskému zaměstnanci jako štít, který jej kryje před roztrpčením a 

zklamáním, které mu hrozí při kaţdodenním kontaktu s nedokonalostí ţivota. 

3.3.2 Analýza jazykových a stylistických prostředků 

Jak uţ jsem zmiňovala výše, poezie senrjú je zaloţena na třech základních principech, 

tedy na ugači, okašimi, karumi. Vzhledem k tomu, ţe se okašimi a karumi do určité míry 

vyskytují i v haiku, někteří badatelé (např. Anthony Brink nebo Arai Akira) vyčleňují ugači jako 

základní princip charakteristický pro senrjú. Koncept ugači, který je jakýmsi výstiţným 

postřehem či zesměšněním nedostatků lidí, lidského chování a paradoxů ve společnosti, se opírá 

o tradiční metody a prostředky, charakteristické pro satirické a parodické ţánry japonské 

literatury období před érou Meidţi.
70

 Příkladem můţe být nenadálé slovo či přirovnání na konci 

básně (hineri), které jí přidává komický nebo satirický charakter: 

 

Tsuma yori mo 

shabette nadeteru 

taburetto (2012) 

 

Ōi ocha 

waga uchi de iu to 

hitorigoto (1995) 

Hladím ho a bávím se s ním 

častěji neţ s manţelkou –  

tablet 

 

Hej! Čaj! 

u nás doma 

říkám si sám pro sebe 

 

Tento kontrastní obrat klame očekávání čtenáře, ţe tradičně čaj vaří japonská manţelka, a 

tím se vytváří komický efekt. 

Další metoda je tzv. kodžicuke, neboli komický pokus o nalezení smyslu tam, kde ţádný 

není, a o vysvětlení kuriózních, paradoxních či absurdních věcí: 

 

Eakon o 

zenkai kakete 

eko kaigi (2010) 

Klimatizace je zapnutá 

na plné obrátky –  

schůzka na téma ekologie 

 

Další metoda, která se často vysyktuje v senrjú, je modžiri neboli parodie na známé haiku 

                                                           
70

 Brink, D. Anthony. “At Wit’s End: Satirical Verse Contra Formative Ideologies in Bakumatsu and Meiji 

Japan.” Early Modern Japan: An Interdisciplinary Journal, 9.1 (Spring 2001), s. 27. 
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či písně, exploatace pořekadel nebo záměna slov ve výrocích slavných lidí za účelem jejich na-

plnění novým smyslem parodického nebo alegorického charakteru: 

 

Susumu giji  

kachō tobikomu  

mizu no awa (1994) 

 

Projednáváme otázky, 

najednou vpadne vedoucí oddělení,  

a všechno přichází vniveč (dosl. bubliny 

na vodě) 

 

Toto senrjú je parafrází slavné básně Bašóa Furuike ya kawazu tobikomu mizu no oto. 

V tomto senrjú dochází k nápadité hře se slovy – místo původního mizu no oto (zvuk vody) je 

pouţít metaforický výraz mizu no awa (vodní bubliny), který znamená „neúspěch“. 

Vděčným terčem parafrází je známé rčení Mizaru, kikazaru, iwazaru (Nic nevidím, nic 

neslyším, nic nemluvím) spojené se třemi moudrými opicemi z šintoistické svatyně Nikkó Tóšó-

gú, které symbolizují buddhistickou ideu nečinění zla. 

 

Enkatsu wa 

mizaru iwazaru  

sakarawazu (2007) 

 

Uchi no buka 

mizaru kikazau 

ki ga kikazu (1996) 

Klidné souţití –  

nevidět, neslyšet, 

nevzdorovat 

 

Moji podřízení 

nic nevidí, nic neslyší, 

ničemu nerozumějí 

 

Do tohoto okruhu patří i parodie na přísloví (kotowaza parodí), které vyuţívají specifič-

nost přísloví jakoţto rytmicky organizovaného vyjádření:  

 

Ishi no ue  

san nen tateba  

tsugi no ishi 

 

Deru kui o  

motte nai kara  

buji ni iki 

Proseděl tři roky 

na jednom kameni 

přeskočit na další 

 

Nemám trčící hřebík,  

tak ţiju v klidu 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikk%C3%B3_T%C3%B3%C5%A1%C3%B3g%C3%BA
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikk%C3%B3_T%C3%B3%C5%A1%C3%B3g%C3%BA
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Obě tato senrjú jsou zaloţena na parafrázi rčení. První vyuţívá rčení Iši no ue ni mo san 

nen (dosl. „tři roky na kameni“) neboli „trpělivost růţe přináší“, a vykreslují bídný úděl 

sararímana – poté, co stráví několik let v jednom křesle, přesedne do jiného. Druhé odkazuje na 

rčení deru kui wa utareru („trčící hrebík se musí zatlouci“), které odráţí podstatu práce 

v kancelářském prostředí – „nevyčnívej a všechno bude v pořádku,“ jinými slovy „nebuď 

originální, buď jako všichni ostatní.“ 

Zvláštní pozornost bych ráda věnovala slovním hříčkám (šare), protoţe jsou v básních 

sararíman senrjú oblíbeným prostředkem. Podle lingvisty Nakamury Akiry je šare vtip či hra se 

slovy zaloţená většinou na pouţítí homonym nebo slov s podobnou výslovností, avšak s různým 

významem.
71

 Vzhledem k zvláštnostem japonského jazyka, především fonetiky, je tato metoda 

v japonských komických ţánrech často vyuţívána. K pouţítí homonym navíc nabádá i forma 

senrjú omezená 17 slabikami.   

 

Issho da ne  

boku sotsuen,  

papa sotsuen (2010) 

 

Shiki ga nai  

atarimaedesho   

shiki ga nai (2011) 

 

Otōsan  

isan derukedo  

isan nashi (2011) 

 

Hibi kaigi  

hitsuyou nanoka  

hibi kaigi (2010) 

 

Nihonkai  

dokokara dokomade  

Skončili jsme zároveň –  

já školku, 

táta kouření 

 

„Nemáte bojovného ducha“ 

to je přece jasné –  

velení také nemáme 

 

Táta má  

ţaludeční vřed, 

dědictví ale nemá 

 

Jestlipak jsou nutné  

kaţdodenní schůzky? –  

kaţdý den pochybování 

 

Japonské moře –  

odkud kam 
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Nihonkai (2010) sahá Japonsko 

 

Kaţdé z těchto senrjú pouţívá homonyma, která mají stejnou výslovnost, ale zapisují se 

různými znaky a liší se i svým významem. 

Zajímavým nástrojem je téţ použití smíšených anglo-japonských homonym: 

 

Yome no shumi   

hiruma wa neiru  

yoru neiru (2011) 

 

Aiwonchū 

itsudemo kimi wa 

Ai fon chū (2011) 

Manţelka má dva koníčky  

odpoledne si jít lehnout, 

večer dělat si nehty 

 

„I want you“ 

vţdycky si hraješ  

se svým Iphonem 

 

V prvním senrjú jsou pouţita homonyma neiru (japonské sloveso „lehnout si“) a anglické 

slovo „nail“ (nehty). Druhé senrjú je zaloţeno na podobné výslovnosti japonizované fráze „I 

want you“ a „Iphone chū“ (hrát si s Iphonem).  

Trapné slovní hříčky starší generace Japonců dostaly název dadžare nebo ojadži gjagu. 

Zajímavé je, ţe Japonci na jedné straně zesměšňují stařecké vtipkování, ale zároveň je aktivně 

pouţívají v sararíman senrjú: 

 

Oyaji gyagu 

buchō jiman de 

buka gaman (2009)  

 

Shizukasa ya 

ima ni simiiru    

oyaji gyagu (2000) 

Laciné vtipy –  

šéf je spokojený,  

podřízení musejí trpět 

 

Ticho –  

a najednou do obýváku 

proniká vtipkování 

 

Poslední senrjú vykresluje čtenáři situaci, kdy typický sararíman středního věku ještě 

nevešel domů a uţ je slyšet jeho laciné vtipy.  

Kromě šare se v sararíman senrjú vyuţívá například i hra se slovy zaloţená na využití 

doslovného a přeneseného významu jednoho slova či výrazu: 
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Saki o miyo 

sō iu jōshi 

ue dake mi  (2007) 

 

Uwayaku no 

sanpo saki yuku 

shinjin rui (1996) 

„Musíme se dívat dopředu“, 

říká šéf, 

ale sám se dívá jenom nahoru  

 

O tři kroky  

před šéfem  

jde nováček 

 

V prvním senrjú vzniká komický efekt vyuţitím mnohavýznamnosti slovního spojení 

saki o miru doslovný význam „dívat se dopředu“ a přenesený význam „být prozíravým“) a ue o 

miru (doslovný význam „dívat se nahoru“ a přenesený význam „podlézat nadřízenému“). 

V druhém senrjú výraz sanpo aruku má také jak doslovný („jít o tři kroky před“), tak i přenesený 

význam (být pokročilým a progresivním).  

Dále se často objevuje hra se slovy vyuţívající frazeologismy:  

 

Kajirareta 

sune ga rōgo ni 

uzukidasu (2004) 

Ohlodané holeně 

začínají bolet  

ve stáří  

 

V této básni je pouţitá hra se slovy zaloţená na výrazu sune o kadžiru (dosl. hlodat holeň, 

přeneseně viset někomu na krku). 

Goma suri ga  

sono ue abura o  

uri makuri 

Podlézají  

a navíc  

chytají lelky 

 

Toto senrjú ironizuje atmosféru v japonské kanceláři, kde se kaţdý snaţí podlézat nadří-

zeným a zároveň ulévat se. Báseň je zaloţena na dvou výrazech: goma o suru (dosl. tlouct sezam, 

přeneseně „podlézat, pochlebovat“) a abura o uru (dosl. „podávat olej“, přeneseně flákat se, chy-

tat lelky“).  

 

Kuchi dashite  

ketsuron dasanu  

waga jōshi (1992) 

Náš šéf 

jen strká do všeho nos, 

jinak nic neřeší 

 

V této básni vzniká komický efekt vyuţitím obratu kuči o dasu („strkat nos do něčeho“) a 
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kecuron o dasu („dojít k závěru, zobecnit, vyřešit něco“). 

Dále je pro sararíman senrjú charakteristické pouţití tropů a figur. Například humor 

v senrjú můţe být zaloţen na výstiţné metafoře (in’ju) nebo na nenadálém přirovnání: 

 

Jinsei ni 

kānabi areba 

raku nano ni (2012) 

Kéţ by se i k ţivotu 

dala připojit  

navigace  

 

Metaforizace významů často vzniká v důsledku přenášení vlastností nebo povahy 

neživých předmětů na lidské bytosti, například přirovnání šéfa k počítači nebo manţelky 

k smartphonu: 

 

Pasokon to 

katamaru buchō mo 

saikidō (2004)  

 

Sumātophon 

tsuma to onaji de 

ayatsurenai (2011) 

 

Sobietatsu 

tsuma wa waga uchi no 

sukai tsurí72 (2010)  

 

Kaji teishi 

nozomu wa tsuma no 

saikadō (2012) 

Je zapotřebí restartovat –  

počítač 

a zamrznutého šéfa 

 

Neumím ovládat 

smartphone 

ani manţelku 

 

U nás v rodině 

se manţelka tyčí 

jako Sky Tree  

 

Ukončení vedení domácnosti – 

chci znovu zprovoznit 

manţelku 

 

Poslední báseň obsahuje naráţku na plán vlády znovu zprovoznit elektrárnu Fukušima 

odstavenou po havárii.  
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 Tokio Sky Tree (Nebeský strom) – nová televizní věţ v Tókiu, která je zároveň nejvyšší samostatně 

stojící věţí světa. 
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Nebo naopak se pouţívá připisování lidských vlastností neţivým věcem či jevům, tedy 

personifikace (gijinka):  

 

Tsuma yori mo 

shabette nadeteru 

taburetto (2012) 

Hladím ho a bavím se s ním 

častěji neţ s manţelkou 

tablet 

 

Dalším nástrojem je použití pojmů a slov v nestandartním kontextu: 

 

Chikyū yori  

katei ni hoshii 

ondanka (2002)  

Chci, aby globální oteplování   

bylo v rodině,  

nikoliv na planětě 

 

Důleţitou sloţku sararíman senrjú tvoří podpisy k básním. Na rozdíl od haiku, kde 

osobnost a jméno básníka jsou neoddělitelné od jeho díla, byla senrjú tradičně psána anonymně. 

To bylo způsobeno tím, ţe poezie senrjú vznikala jako podřadná poezie měšťanů v Edu, a proto 

se autorství senrjú nepřikládala valná váha. Sami autoři si uvědomovali nenáročnost svých básní 

a nevěnovali otázce autorství pozornost, potaţmo v případě básní politického obsahu se uznání 

autorství úmyslně vyhýbali. 

V současné době se ve sbírkách a časopisech senrjú obvykle publikují s podpisem tvůrce, 

ale tradice anonymity se při konání některých soutěţí zachovala. Například do soutěţí v psaní 

sararíman senrjú lidé obvykle posílají své básně podepsané přezdívkami. Přezdívky autorů hrají 

zvláštní roli, protoţe v sobě většinou obshahují vtip nebo náznak spojení s básní. Navíc 

v některých případech nelze dokonce bez přečtění přezdívky smysl básně vůbec pochopit: 

 

Kurisumasu 

waza to kaigi o  

nagabikase (2000, Ronrí jōshi)  

 

Sōbetsukai 

hana wa zōka se 

sha no bihin (1998, Kechi shachō) 

 

Yottetemo 

Vánoce –  

schůzka se jako naschvál 

protáhla (podpis „Osamocený šéf) 

 

Rozlučkový večírek –  

umělé květiny  

jsou inventář firmy (Lakomý šéf) 

 

I kdyţ jsem byl opilý, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
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gyaru o erande 

yorikakari (1993, Shūden ko) 

 

 

Kūki yori 

kanji o yonde 

tanomu kara (2007, Kokugo kyōshi KY san) 

vybral jsem si holku 

a opřel se o ni (Chlap z posledního vla-

ku) 

 

Místo atmosféry 

čtěte radši znaky, 

prosím Vás! (profesor japonštiny) 

 

V poslední básni je vyuţito hry se slangovým výrazem mládeţe KY neboli kúki o jomu 

(dosl. „číst atmosféru“, neboli „chápat situaci“) a slovního spojení kandži o jomu („číst znaky“). 

V této básni zoufalý profesor apeluje na mladé lidi, kteří vyšli ze cviku psát japonské znaky kvů-

li šíření počítačů a telefonů s automatickým systémem T9. 

Následující část práce se hodlá věnovat analýze jazykových prostředků. Vzhledem 

k tomu, ţe poezie senrjú je lidovou poezií, je pro ni charakteristické pouţití hovorového jazyka, 

slangu, vulgarismů a anglismů. Za zmínku stojí následující jazykové jevy, které svědčí o pouţití 

hovorového jazyka v básních: 

- přejatá slova (gairaigo)  

O záplavě gairaigo v básních a obecně i v ţivotě sararímanů, přičemţ sami kancelářští 

pracovníci sami ne vţdy rozumí významu těchto přejatých slov, výmluvně svědčí následující 

senrjú:  

 

Kaigi oe  

mazuwa jisho hiku  

gairaigo (2004) 

Skončila schůzka –  

nejdříve hledám ve slovníku 

cizí slova 

 

Objevují se dokonce i takové básně, kde gairaigo jsou dokonce všechna slova: 

 

Arukōru 

karorí bōnasu  

ōru zero (2012) 

Alkohol,  

kalorie, prémii –  

all zero 

 

Do skupiny gairaigo patří i japonské pseudo-anglismy (wasei eigo). Jedná se o anglic-

ké konstrukce, které nejsou pouţívány v anglofonních zemích ani rodilými anglickými mluvčími, 

ale objevují se v japonštině jako kalk z angličtiny. Tato slova většinou prošla transformací jak ve 

výslovnosti, tak i ve významu. Do kategorie wasei eigo například patří samotné slovo sararíman. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudo-anglicismus&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
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Zajímavou skupinou výrazů často pouţívaných v sararíman senrjú jsou i tzv. me-ismy, tedy vý-

razy, na jejichţ začátku slabika „my“ neznamená „můj, moje“, ale „osobní, vlastní, svůj“ jakoţto 

protějšek „kolektivního, veřejného.“ Například výrazy mai hómu (vlastní domov), mai baggu 

(vlastní taška, na rozdíl od igelitky), mai hashi (vlastní hůlky, na rozdíl od  jednorázových wari-

bashi), mai way (po svém, podle svého), mai búmu (vlastní obliba). 

 

Mai hōmu  

eki wa dekita ga  

shinkansen (1997) 

 

Sararíman  

utau toki dake  

mai way (1993) 

 

Ohitori sama  

tokku ni mae kara  

mai būmu ! (2011) 

Můj domov –  

vedle se konečně postavila stanice, 

ale šinkansenu 

 

Sararíman –  

jenom kdyţ zpívá 

dělá to podle svého 

 

Svobodné ţeny 

uţ dávno se staly 

předmětem mé obliby 

 

- modní slova ryūkōgo  

Jedná se o slova či slovní spojení, které jsou populární v tu či onu dobu. V Japonsku se 

kaţdoročné koná Soutěţ neologismů a modních slov roku (Šingo rjúkógo taišó), kterou pořádá 

nakladatelství Džijú kokuminša. Kaţdý rok nakladatelství zveřejňuje výsledky soutěţe na svých 

webových stránkach a také vydává Slovník současných slov (Gendai jógo no kisó čišiki). V roce 

1996 byl například do seznamu modních slov zařazen výraz cho beriba (od angl. „very bad“), 

coţ se hnedka odrázilo v senrjú: 

 

Chō beriba o  

oboete yatara  

tsukau chichi (1996) 

Táta se poučil ode mě 

a pouţívá slovo  

čó beriba 

 

Podobně slovo arafo (zkratka z angl. „around forty“) bylo zařazeno do Seznamu modních 

slov v roce 2008 a označuje ţenu kolem 40 let: 

 

Arafo ga „Holčičí party“ 
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 „joshikai desu“ to  

mune haru (2010) 

 

 „Tesuto dō?“  

kotae wa itsumo  

„Arafo sa“ (2006) 

pyšně říkají 

čtyřicítky 

 

„Co test?“ 

vţdy stejná odpověď: 

„čtyřicítka“ 

 

Komický efekt poslední básně spočívá v tom, ţe v konverzaci, zřejmě otce a dítěte, pou-

ţívá dítě modní slovo arafo ve smyslu hodnocení testu – 40 bodů ze 100.  

Nicméně sararámani si často utahují sami ze sebe kvůli své opoţděnosti za módou a 

módními slovíčky: 

 

Ryūkōgo  

kuchi ni wa suru ga 

 imi shirazu (1997) 

Modní slovíčka –  

sice je pouţívám, 

ale nevím, co znamenají 

 

Rok napsání senrjú a rok, v němţ se určité slovo dostalo do seznamu modních slov, téměř 

vţdy kolidují, coţ opět potvrzuje fakt, ţe básně senrjú jsou vhodným zdrojem pro studium sou-

časných trendů a změn v jazyce.  

- slang (zokugo) 

Pro kategorii slangových slov je níţe uvedeno několik příkladů, i kdyţ je někdy poměrně 

obtíţné rozlišit mezi modními slovy, přejatými slovy nebo čirým slangem, neboť tyto kategorie 

se leckdy překrývají: 

 

Yuru kyara to  

omoeba itoshii  

koeta tsuma  (2012) 

Kdyţ pomyslím na maskota juru-kjara, 

tak mi vytane drahý obraz 

baculaté manţelky 

 

V této básni je pouţito slangové slovo juru-kjara (zkrac. jurui masukotto kjarakutá), kte-

ré se dostalo do Slovníku slangových slov73 (Nihongo zokugo džiten) v roce 2008. Juru-kjara 

označuje maskota prefektury, města, firmy, sportovního týmu atd. Tito maskoti většinou vypadají 

jako roztomilé baňaté figuríny, a lze je vidět na festivalech, pochodech nebe sportovních závo-
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 http://zokugo-dict.com/ Nihongo zokugo dţiten. 

 

http://zokugo-dict.com/
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dech. 

- zkratky (rjakugo) 

Yurusenai  

kachō to chaku mero  

onaji da (1999) 

 

Meru tomo to  

yoberu aite wa  

jōshi dake (2002) 

To snad není moţné –  

máme se šéfem stejné 

vyzvánění 

 

Šéf –  

můj jediný kamarád  

na dopisování 

 

Kratká forma senrjú sama nabádá k pouţití zkratek, například v první básni čaku mero 

(vyzvánění) je zkratkou od čakušin merodí, v druhé básni meru tomo (kamarád na dopisování) je 

zkratkou od meru tomodači. 

 

 Je tedy zřejmé, ţe umělecké, stylistické a jazykové prostředky v poezii sararíman senrjú 

jako celek představují sloţitý a několikavrstvý systém, který si nepochybně zaslouţí samostatnou 

studii. Kaţdopádně je důleţité zdůraznit, ţe rozmanitost jazykových prostředků v sobě pozoru-

hodně kombinuje tradiční i ultramoderní prvky, a tím dodává básním o "bílých límečcích" origi-

nalitu, neopakovatelné kouzlo a hluboký smysl. 

 

3.3.3 Specifika překladu básně sararíman senrjú do evropských jazyků  

První potíţí, se kterou se pravděpodobně setká překladatel sararíman senrjú do západní-

ho jazyka, spočívá v zachování formy, rytmu a slohu básní. Tato skutečnost plyne z toho, ţe 

japonské a evropské básně jsou dvě zcela různé věci, jak ohledně délky, tak i ohledně obsahu. 

Nejrozumnější je tedy pravděpodobně imitovat třířádkovou formu senrjú a pouţívat rozvolněný 

syntax a gramatiku, coţ v některých případech napomáhá vytvořit efekt mnohovýznamovosti.  

 Mnohem větší problémy při překladu činí obsahová stránka sararíman senrjú. Kaţdé 

senrjú je v podstatě výstiţným postřehem či ostrovtipným komentářem k určité situaci, zachyce-

ným v jakémsi slovním obrázku. Tyto obrázky by měly vyvolávat podobné pocity i u čtenáře. 

Ačkoli existují senrjú, kterým porozumí i nejaponský čtenář vzdálený japonské realitě, spousta 

senrjú vyţaduje vysvětlivky a komentáře. Sararíman senrjú vyţadují vysvětlení i proto, ţe jsou 

úzce spojena se současným japonským sociálním, ekonomickým a kulturním kontextem: 

 

Boku no yome Moje manţelka 
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kokusan nano ni 

doku aru (2008) 

ačkoli vyrobena v Japonsku, 

obsahuje jed 

 

Toto senrjú se váţe k sérii skandalů kolem bezpečnosti potravin v roce 2008 a k předsta-

vě, ţe japonské domácí potraviny jsou nejbezpečnější. 

 

Inochi kake 

zeikin harau  

kitsuenjin (2010) 

Riskujíc ţivoty 

platí daně 

kuřáci  

 

Toto senrjú bylo napsáno jako odpověď na bezprecedentní zvýšení daně z tabákových vý-

robků o 40% v roce 2010, čímţ chtěla japonská vláda donutit kuřáky zbavit se tohoto zlozvyku. 

Vysvětlivky vyţadují i ty senrjú, které obsahují v sobě pojmy Japoncům známé, ale zá-

hadné pro Evropany: 

 

Waga sha de wa 

buchō no gyagu ga 

kūru bizu  (2005) 

V naší firmě 

laciné vtipy šéfa 

jsou cool biz 

 

Termíny kúru bizu a wómu biz vznikly v rámci kampaní úspor energie a šetrnosti 

k ţivotnímu prostředí. Výraz kúru bizu (dosl. „chladný byznys“) se vztahoval k doporučení v létě 

chodit do práce bez saka a kravaty a nezapínat klimatizaci. Podobně termín wómu biz se vztahuje 

k doporučení oblékat si hodně teplého oblečení místo toho, aby se zapínalo topení během pod-

zimní-zimního období. Laciné vtipy šéfa „ochlazují“ atmosféru v kanceláři, protoţe slovo samui, 

které se v básni samo nevyskytuje, nicméně z ní vyplývá, má také význam cumaranai (povrchní, 

nezajímavý). 

 

Modotta ne  

eko no okage de  

kawa no ji (2008) 

A tak se vrátila 

díky eko boomu 

móda spánku v pozici kawanodži 

 

Pojem kawanodži (dosl. „ve tvaru znaku řeka“) se vztahuje k japonskému tradičnímu sty-

lu rozmístění spacích míst, kdy otec, matka a dítě spí všichni tři na stejné matraci na podlaze, coţ 

svým tvarem připomíná znak „řeka,“ který se skládá ze tří vertikálních tahů (川). Pozice kawa-

nodži je v Japonsku předmětem diskuzí; není totiţ jasné, jestli má na psychiku dítěte kladný vliv. 
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Nicméně faktem je, ţe díky eko trendu a tendenci šetřit se tato tradice vrátila.   

Kromě toho jsou sararíman senrjú i odrazem nejnovějších jazykových trendů. Vzhledem 

k tomu, ţe básně jsou psané současnou hovorovou japonštinou, často se v nich vyskytuje slang, 

přejatá slova, zkratky atd., které vyţadují komentáře a podstatně tak ztěţují překládání: 

 

Ikemen mo  

kainarasarete  

ima ikumen (2011) 

 

Ikemen de  

narashita buka wa  

ima ikumen (2010) 

Ikemeni byli ochočení 

a teď jsou 

ikumeni 

 

Ten zaměstnanec, 

který v minulosti byl hezoun a cool, 

teď je vzorným tatínkem 

 

Tyto dvě básně ironizují fenomény ikumen a ikemen. Slangové slovo ikemen, které vznik-

lo splynutím slovesa iketeru – být populární a angl. slova man, znamená přitaţlivého muţe popu-

lárního mezi ţenami. Slovo ikumen pak vzniklo v roce 2010 jako metamorfóza pojmu ikemen – 

pochází ze slova ikudži, „výchova dětí“ a angl. slova man a označuje muţe, který se horlivě vě-

nuje svým dětem nebo si dokonce bere rodičovskou dovolenu.
74

 Pravděpodobně nejvhodnějším 

řešením je tedy buď překládat slangová slova podobným slangovým výrazem, anebo je nepře-

kládat a místo předkladu je opatřit komentářem. 

Avšak hlavní obtíţ v rovině překládání obsahu, která dělá senrjú prakticky nepřeloţitel-

nými, je spojena se slovními hříčkami, které jsou v tomto komickém ţánru oblíbeným prostřed-

kem. Zvlášť sloţitý je případ s šare – slovními hříčkámi, zaloţenými na homonymech.  

 

„Kachō iru?“  

kaetta kotae wa  

„Irimasen!“(2003) 

„Vedoucí je tady?“ 

odpověď je: 

„Ne, nepotřebujeme“ 

 

Tento klasický příklad spočívá na slovní hříčce, zaloţené na stejné výslovností sloves iru 

– být, být přítomný, a iru – být zapotřebí. Tudíţ otázka „Kachó iru?“ byla poloţena ve smyslu 

„Vedoucí je tady?“, ale homonymie sloves umoţňuje pochopit ji i jako „Potřebujete vedoucího?“, 

přičemţ odpověď pak zní „Ne, nepotřebujeme“. 

Nekteré slovní hříčky jsou aluzemi na známé fráze nebo parafrázemi rčení, známých hai-
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ku apod. Proto rovněţ vyţadují komentáře, například: 

 

Uchi no buka 

mizaru kikazau 

ki ga kikazu (1996) 

Moji podřízení 

nic nevidí, nic neslyší, 

ničemu nerozumějí 

 

Komičnost tohoto senrjú spočívá v přirovnání podřízených ke třem moudrým opicím 

z šintoistické svatyně Nikkó Tóšógú. Sloţitou úlohou překladatele je nějakým způsobem sdělit 

čtenáři naráţku na známé rčení Mizaru, kikazaru, iwazaru (Nic nevidím, nic neslyším, nic ne-

mluvím), které je spojené s těmito třemi opicemi. 

Při překladu senrjú není jednoduché zachovat ani strukturu básnické výpovědí. Tato 

skutečnost souvisí se specifikem větné stavby v Japonštině, krátkostí formy senrjú omezeného 

17 slabikami, a i tím, ţe Japonec pochopí smysl senrjú, protoţe zná kontext. Takţe při překládaní 

se občas musí doplňovat chybějící větné členy, například vynechaná zájmena, třeba činitele a 

předmět činnosti v následující básni: 

 

Kaerigiwa 

gofun de sumu ni 

damasareta 

V tuto chvíli, kdyţ uţ [jsem] odcházel 

„Je to jen na pět minut“ 

umluvil [mě šéf] 

 

V tomto senrjú chybí zájmena, na která odkazuje sloveso v trpném rodě i kontext situace. 

V překladu je však nutné je doplnit, aby nebyl narušen celkový smysl básně.  

Bez ohledu na zde uvedené i mnohé další nevyjmenované obtíţe však existuje moţnost 

autentického předání smyslu a obsahu sararíman senrjú překladatelem, a následně tedy i správ-

ného vnímání čtenářem. Zdařilý překlad však vyţaduje velkou a obětavou práci překladatele, 

která předpokládá dobré znalosti japonského jazyka, japonské kultury, dějin a současnosti. Pře-

kládání je tedy úpornou, avšak smysluplnou prací, která přináší odměnu v podobě radosti z podí-

lení se na jemném řemesle veršování, i v podobě šance víc poznat a pochopit cizí kulturu očima 

lidí, kteří v ní ţijí. 

3.3.4 Analyza komična v poezii sararíman senrjú 

Navzdory tomu, ţe japonská kultura je povaţována za neemocionální díky tradici, která 

Japoncům nařizuje, kdy se smát a kdy ne, je faktem, ţe Japonci se rádi smějí, ale pouze 

v odpovídajících neformálních stiuacích.
75

 Japonský smysl pro humor se od západního výrazně 
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liší – někteří jej povaţují za jemný a rafinovaný, jiní pak za vágní, nepochopitelný a paradoxní. 

Nicméně japonský humor je obyčejně poměrně vlídný, v jiných situacích typu komických ţánrů 

rakugo či manzai však dokáţe být i docela drsný a brutální. 

R. Blyth poloţil základ pro analytické studium humoru v básních senrjú. Ve své knize 

Japanese Life and Character in Senrjū klasifikoval vybrané a jím přeloţené klasické senrjú 

podle typu humoru. Provedl roztřídění pod kategorie, které měly za cíl uvést čtenáře do stylu 

humoru v senrjú. Část s názvem „Černý humor“ neboli „Šibeniční humor“ obsahuje například 

tuto báseň: 

 

Suppari to 

naorimashita ga 

hana ga ochi
76

  

 

On se konečně vyléčil, 

jenomţe mu  

odpadl nos 

Zde se jedná o velmi přímý humor o značně neatraktivní věci, jakou je onemocnění syfi-

lidou. 

V oddílu „Tragický humor“ R. Blyth uvádí následující báseň: 

 

Yoshiwara e 

muite Ueno de 

kubi o tsuri
77

  

 

Tváří k Jošiwaře 

se oběsil  

v Ueno 

Čtvrť Jošiwara byla zábavní čtvrtí, kde si mladí lidé uţívali ţivota a současně utráceli pe-

níze svých rodičů. Humor této basně v sobě kombinuje romantismus a drsnou realitu, čímţ vzni-

ká sarkastický komentář o chybách mládí. 

V kapitole “Dobrácký humor” je udán tento příklad: 

 

Wagaseko ga 

kubeki yoi nari 

shichi o oki
78

 

Příchází večer, 

kaţdou chvíli musí přijít miláček, 

napřed ale něco dá do zastavárny 
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Tato báseň je napsána z pohledu gejši čekající na svého milence, který musí napřed něco 

zastavit, aby získal peníze na zaplacení setkání se svou milenkou. Zde romantické sentimenty 

tlumí parodičnost situace a vytvářejí tak dobráckou satiru na lidské slabosti. 

Tato kapitola se pokusí stručně najít charakteristické rysy humoru v básních sararíman 

senrjú.  

Pro humor v sararíman senrjú je zaprvé charakteristické využití stereotypizovaných 

komických hrdinů. Vzhledem k tomu, ţe Japonsko bylo po dlouhou dobu izolováno od okolní-

ho světa a i dnes zůstavá  homogenní společností, nevznikli tam hrdinové s „etnickými“ zvlášt-

nostmi. Místo toho vznikly pro kaţdý komický ţánr určité stereotypizované postavy s přehna-

nými vlastnostmi, tj. kategorie lidí snadno rozeznatelných a vyvolávajících určité asociace.
79

  

V sararíman senrjú je klíčovou postavou samozřejmě sararíman – bílý límeček, který tráví dny 

v kanceláři u počítače, večery do pozdní noci v baru nebo karaoke, a ráno dospává ve vlaku. 

V sararíman senrjú bílý límeček nutně trpí útoky ze dvou stran – ze strany šéfa a ze strany man-

ţelky, které se velmi bojí: 

 

Kowai no wa 

jishin, tsunami ni 

tero to tsuma (2005) 

To čeho se bojím –  

zemětřesení, tsunami, 

a ještě navíc terorismu a manţelky 

 

Stereotypizovaná postava manželky je také postavou se zdůrazněnými aţ přehnanými ry-

sy. Není to ţádná tradiční poslušná hospodyně; naopak je to tlustá, upovídaná, despotická a své-

volná ţena, která pověsila domácnost na hřebík, avšak neustále tyranizuje svého manţela: 

 

Kore umai 

sonna ni homeru na 

retoruto da (2010)  

 

 

Ryōdoken  

tsuma wa ribingu  

boku toire (2010) 

 

“Je to výborné” 

Tak uţ to tak nechval,  

stejně je to hotové jídlo ze supermarke-

tu 

 

Právo na vlastnictví území –  

manţelce obývák, 

mně záchod 
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Yasashisa o 

tsukaihatashite 

tsuma to nari (1996) 

Kdyţ člověk vypotřebuje 

veškerou dobrotu co má, 

stavá se manţelkou 

 

Dalším komickým hrdinou je šéf – zobecněný obraz hloupého a sebejistého člověka starší 

generace, a proto neovládajícího kancelářskou techniku, který navíc nakládá práci na své podří-

zené aţ do jejich úplného vyčerpání: 

 

Konpyūtā   

tsukaenu jōshi ga 

kishu asobi (1991) 

 

Boku ni dasu 

mēru no uchikata 

kiku jōshi (1998) 

 

Shorui oki  

tama nya yasume to 

iu jōshi (1990) 

 

Jōshi domo 

pasokon minaide 

genba miro! (2002) 

 

Kore daiji 

kyaku yori jōshi no 

manzoku (2004) 

Šef neumí pouţívat počítač 

a tak si pouští  

papírové vlaštovky 

 

Šéf se mě ptá, 

jak mi odeslat  

zprávu 

 

Poloţil mi dokumenty na stůl 

A říká:  

„Aspoň někdy si odpočiň“ 

 

Šéfe! Nedívejte se do počítače, 

podívejte se na 

skutečnou práci! 

 

To je důleţité –  

spokojenost šéfa, 

nikoliv zákazníků 

 

Pak se v básních ještě vyskytuje postava otce, která je také hyperbolou. Označuje stár-

noucího sararímana, který zaspal dobu, který rozčiluje svou dceru lacinými vtipy (zde figuruje 

tradiční japonská nesympatie dospívající dcery ke stárnoucímu otci), a který navíc smrdí: 

DVD 

chichi wa mita ato 

makimodosu? (2003) 

Táta se dodíval  

na DVD: 

„Přetočit?“ 
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Chichi kara no  

tomodachi shinsei 

hiku musume  (2012) 

 

Odmítá tátovu  

ţádost o přátelství 

dcera 

 

Někdy se dokonce objevuje i hodně drsný a neuctivý humor vůči otci:  

 

Chichi no hi ni 

kōsui dewa naku 

Faburízu  (2007)  

 

Ichiban yu 

papa no ato ni wa 

nyūyokuzai (2007)  

Na svátek otců kupuji 

odstraňovač pachu Febreze 

nikoliv parfém 

 

Po tátovi,  

který se vykoupal jako první, 

sypu sůl do koupele 

 

Dalším charakteristickým rysem humoru v sararíman senrjú je skutečnost, ţe jejich hu-

mor je situační. Jedná se většinou o ironizování absurdní situace i komičnosti člověka ve výje-

vech z kaţdodenního ţivota „bílých límečků“ – jejich rozechvění před šéfem a manţelkou, nedo-

rozumění, která se jim stávají v práci, ve veřejné dopravě a doma, manţelské hádky, neporozu-

mění mezi sararímany a jejich dětmi atd., zkrátka všem dobře známé, běţně věci. Senrjú svou 

ironií zdůrazňují nesmyslnost lidského ţivota, vţdyť kde jinde hledat absurditu, kdyţ ne v kaţ-

dodenním klokotání malých problémů a událostí: 

 

Kemushi iru 

sawageba musume no 

tsuke matsuge (2011)  

 

Benri desu 

masuku de kakureru 

ōakubi (2009)  

 

Erebētā 

jōshi no kutsu oto 

hei botan (1993)  

Myslel jsem, ţe je to housenka, 

dotknul jsem se jí 

umělé řasy dcery 

 

Pohodlné –  

skrývat za roušku 

velké zívnutí 

 

Výtah –  

kroky šéfa 

mačkám tlačítko „zavřít dveře“ 
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V senrjú se často objevuje humor zaloţený na paradoxech a protikladech, i sarkasmus 

vůči nesmyslným a paradoxním situacím: 

 

Gōrika no 

shiryō tsukuri de  

mata tetsuya (2012)  

 

Eakon o 

zenkai kakete 

eko kaigi (2010) 

Zase budu pracovat celou noc –  

musím nachystat dokumenty, 

týkající se racionalizace 

 

Klimatizace je zapnutá 

na plné obrátky –  

schůzka na téma ekologie 

 

Dalším typickým rysem sararíman senrjú je humor, založený na slovních hříčkach a 

hře se slovy, jejichţ pouţítí umoţňují zvláštnosti japonského jazyka: 

 

Issho da ne  

boku sotsuen,  

papa sotsuen (2010) 

 

Mawaranai  

sushi o tabetara  

me ga mawaru (1998) 

Zároveň skončili –  

já školku, 

táta kouření 

 

Dáš si nerotující suši 

ale zase se ti 

protočí panenky 

 

V posledním senrjú se jedná o suši v klasické restauci, která je draţší neţ suši v podni-

cích s rotujícími pásy.   

Často se také objevují slovní hříčky s motivem situace, kdy se otec nebo šéf ptají, jestli 

určité neznámé slovíčko neznamená to či ono. Na oblibu tohoto motivu ukazuje i skutečnost, ţe 

taková senrjú jsou často téměř stejná svým obsahem, humornou pointou i výstavbou básnické 

výpovědi: 

 

LCC
80

 

kan kōhí ka to  

LCC –  

je to káva 
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jōshi ii (2012) 

 

Konkatsu wa 

rōsu ka? Fire ka? To 

chichi wa kiki (2009) 

v plechovce? 

 

„Konkacu – 

je to steak nebo filé?“ 

ptá se táta 

 

Komický efekt poslední básně spočívá v slovní hříčce, zaloţené na tom, ţe slovo konkacu 

(zkrac. od kekkon kacudó – hledání ţenicha a vstupování do manţelství) se výslovností podobá 

slovu tonkacu – vepřový řízek. 

Nicméně ne všechna senrjú předpokládají veselý smích – existují i senrjú, která vyvolá-

vají u čtenáře hořký posměšek. Odstíny humoru v senrjú zkrátka kolísají od úsměvu a ironie k 

sarkasmu a „černému humoru“. Jak uţ jsem zmiňovala, spisovatelka Tanabe Seiko ve své studii 

dělí senjrú na dvě skupiny: tzv. ta-ha-ha-ha senrjú, které předpokládají výbuch smíchu a ūn 

senrjú, při jejichţ přečtení čtenář souhlasně pokývá hlavou
81

.  

Například následující senrjú vyvolává v paměti čtenáře smutný obraz rotujícího suši-baru 

a smutný usměv:  

 

Kyūryōbi 

sushiya ni iku zo 

mawaru kedo (2000) 

V den, kdy dostanu plat, 

půjdu do suši-baru, 

i kdyţ rotujícího 

 

Je příznačné, ţe komické situace v senrjú jsou často přehnané. Jejich údajná zaloţenost 

na osobní zkušenosti je tedy spíše prostředkem k tomu, aby byla čtenáři vnímána s větší důvěrou 

a veselím. Jak poznamenal Kimie Ošima, tato personalizace je obecně charakteristická pro ja-

ponský humor.
82

 

Poezie senrjú je obvykle řazena do satirického ţánru. Například dle Japonského výklado-

vého slovníku Daijisen „Satira je vysmívání se lidským slabostem nebo nedostatkům společnosti 

a vyuţívá se zejména  v rakugo, senrjú, kyōka“. Nicméně, Marguerite A. Wells ve svém článku 

Satire and Constraint in Japanese Culture píše, ţe senrjú nejsou satirou, ale pouhým komentá-

řem k lidským slabostem nebo výstiţným postřehem, protoţe satira má za cíl napravit nedostatky 
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společenského systému atp., coţ však v sararíman senrjú nepozorujeme. Navíc podle některých 

názorů v současném Japonsku existuje celkově málo satiry, a i ta je poměrně dobrosrdečná. Dů-

vodem je proměna hodnot, ke které došlo během 20. století, a fakt, ţe satira na vágních, neurči-

tých hodnotách stát nemůţe.
83

  

Do určité míry se dá s tímto tvrzením souhlasit, nicméně je třeba dodat, ţe současné ja-

ponské hodnoty si udrţují platnost dodnes, a to bez ohledu na svou zdánlivou vágnost a roztříš-

těnost. Nejlepším důkazem můţe být právě poezie sararíman senrjú. Jakkoli utlumená, přesto 

však jasně slyšitelná nota satiry zní v mnoha básních „bílých límečků.“ 

 

Závěr 

Tato diplomová práce se pokusila analyzovat ţánr sararíman senrjú jakoţto jednu z 

originálních interpretací klasické poezie senrjú. Analýza témat básní sararíman senrjú ukázala 

dvě tendence, které se objevují v básních o „bílých límečcích“: tendence k opakování určité sady 

témat, která v minulosti vznikla kolem postavy sararímana a tendence citlivého reagování na 

změny dějící se v prostředí sararímanů a v japonské společnosti. Obě tendence se organicky 

doplňují a rozvíjejí jedna druhou. Obsahová analýza sararíman senrjú umoţnila pozorovat, jak 

se měnil kolektivní světonázorový a sociálně-psychologický portrét sararímana během dvou 

desetiletí. Na jednu stranu se sararíman jeví jako člověk firemního systému věřící v jeho ideály a 

tradici, ale na druhou stranu se projevuje i jako kritik nedostatků systému hořce pozorující jeho 

úpadek. A právě tento rozpor japonského kancelářského zaměstnance pohání k satirizující 

básnické tvorbě. 

Zadruhé se tato práce zabývala analýzou básní z hlediska stylistiky a uměleckých a 

jazykových prostředků. Lingvistická analýza sararíman senrjú ukázala, ţe básně jsou psané 

současnou hovorovou japonštinou, ve které jsou ve velkém mnoţství pouţita přejatá slova 

gairaigo, módní slova rjúkógo, slang zokugo, zkratky rjakugo atd. Pozoruhodnou tendencí je 

citlivé reagování na změny, dějící se v jazyce a odráţení těchto změn v básních. Stylistická a 

umělecká analýza pomohla stanovit, ţe se v senrjú pouţívají prostředky charakteristické pro 

japonské tradiční parodické a komické ţánry. Důleţitou součástí těchto prostředků jsou např. 

slovní hříčky zaloţené převáţně na stejné výslovnosti, parodie na haiku, parafráze známých 

přísloví či výrazů atd. Pro senrjú jsou také typické metafory, alegorie, personifikace a přirovnání. 

Pokusila jsem se také předloţit připomínky a komentáře k problematice překladu sararíman 
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senrjú do evropských jazyků. 

Zatřetí jsem v této práci provedla rozbor komické sloţky poezie sararíman senrjú. 

Podařilo se mi vysledovat komické hrdiny typické pro tento ţánr. Pro ty jsou charakteristickým 

rysem přehnané hypertrofické vlastnosti s určitými stereotypizovanými rysy. 

Práce se také pokusila zamyslet se nad příčinou popularity ţánru sararíman senrjú a jeho 

rolí během rozkvětu soutěţí v psaní lidových senrjú pořádaných různými korporacemi.  

Odborný přínos práce spočívá především v tom, ţe představila značné mnoţství 

soutěţních básní, které dosud nebyly v odborných pracech citovány. Tyto básně jsou v práci 

přeloţeny a okomentovány. Dále byl v práci proveden rozbor uvedených sararíman senrjú 

z několika perspektiv, přičemţ získané údaje byly náleţitě shrnuty a zobecněny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibiografie 

Prameny v japonštině: 

• Sararíman senrjú konkúru, The Dai-ichi Life Insurance Company Ltd. 

<http://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/index.html> 

http://event.dai-ichi-life.co.jp/company/senryu/index.html


86 
 

• Nippon o egao ni: šitagi senrjú, Triumph International Japan Ltd. 

<http://senryu.triumph.com/pc/>   

• Otaku senrjú, Interlink Ltd.  

<http://www.575.cc/>  

• Kamisan senrjú, Cataloghouse, Ltd.  

< http://www.cataloghouse.co.jp/campaign/kami_sen/>  

• Toire senrjú, TOTO Ltd. 

<http://www.toto.co.jp/senryu/index.htm > 

• Tókai senrjú, Jomiuri online  

<http://chubu.yomiuri.co.jp/readers/senryuu/> 

• Dei kjačči: kačinuki dţidţi senrjú, TBS radio 

<http://www.tbs.co.jp/radio/dc/wed/> 

• Minna no eko senrjú, JAF 

< http://www.jaf.or.jp/eco-safety/eco/eco-senryu1/index.htm > 

• Eko senrjú, Secuden netto (project Ecosystem Japan Cp., Ltd.) 

<http://www.setsuden.net/senryu/index.html > 

• Zen Nihon eko senrjú taišó 

<http://www.city.himeji.lg.jp/s40/2212468/_3892/_3898.htmlб> 

• Manšon senrjú, NPO šúdţú sentá  

<http://www.npo-syujyu.jp/syujyu/poem/index.html> 

•  Manšon senrjú, Kósó dţútaku kanri gjókai 

<http://www.kanrikyo.or.jp/news/senryu/index_10th_kekka.html > 

• Bannó senrjú, Mainiči jp  

<http://mainichi.jp/enta/art/senryu/>  

• Jomiuri dţidţi senrjú, Jomiuri online 

 <http://chubu.yomiuri.co.jp/readers/senryuu/>  

 

Literatura v angličtině a v češtině: 

• Bird, Allan. Encyclopedia of Japanese Business and Management. New York: Routledge, 2002 

• Blyth,  Reginald H. Japanese Life and Character in Senryu. Tokyo: The Hokuseido Press, 1960 

• Blyth., Reginald. H. Edo Satirical Verse Anthologies. Tokyo: The Hokuseido Press, 1961 

• Brink, Dean Anthony. “At Wit’s End: Satirical Verse Contra Formative Ideologies in Bakumat-

su and Meiji Japan.” Early Modern Japan: An Interdisciplinary Journal, 9.1 (Spring 2001): 19-

46 

• Červenka, Miroslav, et al. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz. Praha: Torst, 2002 

http://senryu.triumph.com/pc/
http://www.575.cc/
http://www.cataloghouse.co.jp/campaign/kami_sen/
http://www.toto.co.jp/senryu/index.htm%20%0d20
http://chubu.yomiuri.co.jp/readers/senryuu/
http://www.tbs.co.jp/radio/dc/wed/
http://www.jaf.or.jp/eco-safety/eco/eco-senryu1/index.htm
http://www.setsuden.net/senryu/index.html
http://www.city.himeji.lg.jp/s40/2212468/_3892/_3898.htmlб
http://www.npo-syujyu.jp/syujyu/poem/index.html
http://www.kanrikyo.or.jp/news/senryu/index_10th_kekka.html
http://mainichi.jp/enta/art/senryu/
http://chubu.yomiuri.co.jp/readers/senryuu/


87 
 

• Hibbet, H.  The Chrysanthemum and the Fish: Japanese Humor since the Age of shoguns. To-

kyo: Kodansha International, 2002 

• Hidaka, Tomoko. Salaryman masculinity: the continuity of and change in the hegemonic 

masculinity in Japan. Leiden: Brill, 2010 

•  Inoue, Hiroshi. “Humor in Japanese newspapers.” Understanding humor in Japan. Ed. Jessica 

Milner Davis. Detroit: Wayne State University Press, 2006. 

• Keene, Donald. Dawn to the West: Japanese literature of the modern era. New York: Holt, Ri-

nehart and Winston, 1984  

• Keene, Donald. World Within Walls: Japanese Literature of the Pre-modern Era, 1600-1867. 

New York: Holt, Rinehart and Winston, 1976. 

• Kobayashi, Masashi. “Senryū: Japan’s short comic poetry.” Understanding humor in Japan. 

Ed. Jessica Milner Davis. Detroit: Wayne State University Press, 2006. 153-177 

• Lakoff, George and Mark Johnson. Metafory, kterými žijeme. Brno: Host, 2002 

• Levý, Jiří. Umění překladu. 4., upr. vyd. Praha: Apostrof, 2012 

• Matsumoto, David.The New Japan: Debunking Seven Cultural Stereotypes. Intercultural Press: 

San Francisco State University, 2002  

• Nagashima, Heiyō. ”Sha-re: A Widely Accepted Form Of Japanese Worldplay.” Understan-

ding humor in Japan. Ed. Jessica Milner Davis. Detroit: Wayne State University Press, 2006. 75-

84 

• Oda, Shōkichi. “Laughter and the Traditional Japanese Smile.” Understanding humor in Japan. 

Ed. Jessica Milner Davis. Detroit: Wayne State University Press, 2006. 193-218 

• Ōshima, Kimie. “Rakugo and humor  in Japanese communication.” Understanding humor in 

Japan. Ed. Jessica Milner Davis. Detroit: Wayne State University Press, 2006.  106-117 

• Roberson, James E., and Suzuki, Nobue, eds. Men And Masculinities In Contemporary Japan: 

Dislocating The Salaryman Doxa. New York: Taylor & Francis, 2005 

• Shirane, Haruo. Early Modern Japanese Literature: An Anthology, 1600-1900. New York: Co-

lumbia University Press, 2002 

• Spinks, Wendy A. “In the midst of transition: Salaryman senryū poems and the perception of 

workplace change.” Contemporary Japan 23. 2 (2011): 187-212 

• Spinks, Wendy A. “Salaryman Senryu: A Poetic Perspective on Changing Worker Mentality in 

Japan.” Asia-Pacific Economic and Business History Conference, 2009    

• Světlík, Eduard. Půvab poetiky: Průvodce pravidly poezie. Praha: ARSCI, 2009 

• Ueda, Makoto. Light Verse from the Floating World: An Anthology of Premodern Japanese 

Senryu. New York: 1999    

• Vogel, Ezra F. Japan's New Middle Class: The Salary Man and His Family in a Tokyo Suburb. 



88 
 

Berkeley : University of California Press, 1972 

• Wells, Marguerite A. “Satire and Constraint in Japanese Culture.”  Understanding humor in 

Japan. Ed. Jessica Milner Davis. Detroit: Wayne State University Press, 2006. 193-218 

 

Literatura v japonštině: 

• Abe, Saboran. Senrjú to honjaku. Tókjó : Senrjú honjaku kenkjúkai, 1966 

• Fukumoto, Ičiró. Haiku to senrjú: „warai“ to „kire“no kangaekata, tanoshimikata. Tokyo: 

Кodanša, 1999 

• Jamamura, Jú. Senrjú širon: Gendai no ši to šite senrjú wa taeruka. Ósaka: Tenba hakkósho, 

1958 

• Micuhaši, Čikako. Kamisan senrjú kessakusen : šufu no honne no 5-7-5. Tókjó : Katarogu hau-

su, 2008 

• Oda, Šókiči. Nihon no júmoa. Tókjó: Čikuma šobó, 1986 

 

URL: 

• Dţidţi senrjú kenkjúkai 

<http://www.jijisenryukenkyukai.com>  

• Senrjú gakkai  

<http://senryugakkai.hp2.jp/towa.html > 

• Zen Nihon senrjú kjókai (Nissenkjó)  

<http://www.nissenkyou.or.jp/ > 

• Nihongo zokugo dţjiten  

<http://zokugo-dict.com/ > 

• Júkjan šingo, rjúkógo taišó, Dţijú kokuminša  

<http://singo.jiyu.co.jp/index.html>  

• Dai-iči seimei, Takai Emi: Kjó no ikku, Tokyo FM  

<http://www.tfm.co.jp/575/index.php?itemid=50543>  

• Ói oča šin haiku taišó, Ito en Ltd.  

<http://www.itoen.co.jp/new-haiku/> 

• Watanabe Miwa no senrjú njúmon 

<http://brownycat.at.webry.info/201010/article_20.htm>  

• Dokutá senrjú 

<http://www.doctor-senryu.com/index.htm > 

 

 

http://senryugakkai.hp2.jp/towa.html
http://www.nissenkyou.or.jp/
http://zokugo-dict.com/
http://singo.jiyu.co.jp/index.html
http://www.tfm.co.jp/575/index.php?itemid=50543
http://www.itoen.co.jp/new-haiku/
http://brownycat.at.webry.info/201010/article_20.htm
http://www.doctor-senryu.com/index.htm


89 
 

PŘÍLOHY 

Příloha 1  

                  

Schéma 1               Schéma 2 

Příloha 2 

Ročník 

soutěže 

Rok Počet účastníků 

(básní)  

Počet hlasova-

vších 

4 1990 61,145 192,521 

5  1991 55,070 171,109 

6  1992 62,921 221,641 

7  1993 69,863 233,251 

8  1994 78,985 250,217 

9  1995 66,623 187,574 

10  1996 50,995 153,451 

11  1997 37,927 135,297 

12  1998 36,798 111,390 

13  1999 18,417 84,535 

14  2000 18,313 84,140 

15  2001 20,612 106,225 

16  2002 24,529 134,338 

17  2003 23,525 149,832 

18  2004 21,878 110,097 

19  2005 21,774 130,745 

20  2006 23,179 79,631 

21  2007 22,245 94,314 

22  2008 21,455 104,117 

23  2009 29,215 93,706 
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24  2010 26,686 82,209 

25 2011   

26 2012   

 


