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holdt fast i. Sanford skriver, at der eksisterer omkring 200 af disse eventyr fra
Tokugawa-tiden. Han har oversat nogle få
af disse i:
Sanford, J.H.: Zen-Man Ikkyu, Scholars
Press, Chico California 1981, pp. 245-97.
133 Stevens, J.: Wild Ways. Zen Poems of Ikkyu,
Shambhala, Boston & London 1995, p. 17.
134 Arntzen, S.: Ikkyu and The Crazy Cloud
Anthology. A Zen Poet of Medieval Japan,
University of Tokyo Press, Japan 1986, p.
109.
135 Sanford, J.H.: „Mandalas of the Heart.Two
Prose Works by Ikkyu Sojun“ i Monumenta Nipponica vol. XXXV no. 3 1980,
pp. 280-81.
Ikkyu tilskrives ialt 9 prosatekster, men for
to no-spils vedkommende er tilskrivningen lidt tvivlsom. I Zen-Man Ikkyu introducerer Sanford Ikkyus prosa-arbejder,
ligesom han, udover de to tidligere nævnte tekster, Amida Hadaka og Bukkigun,
har oversat Gaikotsu, Skeletter (1457), i
sin fulde længde.
Sanford, J.H.: Zen-Man Ikkyu, Scholars
Press, Chico California 1981, pp. 197 ff.
136 Synkretisme er en tendens til at sammenblande - eller en bestræbelse på bevidst
at sammenarbejde - forskellige tros- og
tankesystemer. Synkretismen, som er ganske fremherskende i det japanske bevidsthedsunivers, står i modsætning til en eksklusiv-opfattelse, hvor grænserne omkring
en given tanke eller idé trækkes præcist
op og forstås i forhold til sine modsætninger.
137 Denne stadige påkaldelse - namu Amida
Butsu - var essensen af jodo-buddhismen,
det rene lands buddhisme. Kunne man
blot én gang fremsige Amidas navn af rent
hjerte, var man sikret en genfødelse i Ami-

das vestlige Paradis. Amida-buddhismen
er med dens betoning af påkaldelse, hengivelse og et liv i stadig bøn - og med dens
centrale placering af begreber som tro og
nåde - umiddelbart den buddhistiske form,
som ligger nærmest et kristent trosliv.
Amida kommer af sanskrit, Amitabha, Det
uendelige lys’ Buddha. Hvor både zensekterne, de esoteriske sekter og sekterne
forud for Amida-buddhismen (under ét
kaldet Nara-buddhismen) var ganske elitære af tilsnit, havde Amida-sekterne med
deres mere umiddelbart tilgængelige form
en bred appel og opbyggede i årene efter deres etablering en rolle som Japans
folkebuddhisme.
138 Stevens, J.: Wild Ways. Zen Poems of Ikkyu,
Shambhala, Boston & London 1995, p. 45.
139 Yoneda, S.: Good Food from a Japanese
Temple, (2. ed. 1984) Kodansha International, Tokyo, New York & San Francisco
1982, p. 33.
140 Stevens, J.: Wild Ways. Zen Poems of Ikkyu,
Shambhala, Boston & London 1995, p. 6.
141 Gongai betyder Beyond words. Gongai
Sochu (1315-90) førte via Tetto Giko
(1295-1369) sin zen-linje tilbage til Daitoku-jis grundlægger, Daito Kokushi (12821337). Se note 182.
142 Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ & Seoul
1980, p. 104.
143 Stevens, J.: Wild Ways. Zen Poems of Ikkyu,
Shambhala, Boston & London 1995, p. 10.
Det var dette digt, Ikkyu skrev efter sine
ti dage som abbed for Nioi-an.
The red thread of passion stammer tilbage fra en koan formuleret af den kinesiske zen-mester Sung-yüan Ch’ung-yüeh,
på japansk kaldet Shogen Sugaku (1139-

1209). I sin korte form hedder den: Why
can’t even the most enlightened person
sever the red thread of passion? Både den
korte og den lange version af Sung-yüans
koan findes oversat i:
Stevens, J.: Three Zen Masters. Ikkyu,
Hakuin, and Ryokan, Kodansha International,Tokyo, New York & London 1993,
pp. 22-23.
Som det fremgår af teksten til Bokusais
Ikkyu-portræt (se p. 272) betragtede Ikkyu
sig som Sung-yüans eneste arvtager i Japan. Covell & Yamada skriver i Unraveling
Zen’s Red Thread, at Sung-yüan lavede tre
santengo, tre koan-agtige spørgsmål, hvoraf ovennævnte, der rummer udtrykket the
red thread, er det tredje. Men i koan-samlingen Mumonkan, The Gateless Barrier,
en af zen-buddhismens vigtigste skrifter,
er Sung-yüans tredje spørgsmål udeladt.
Seksualitetens udfordring var for svær for
de f leste at håndtere direkte.
Sung-yüans santengo lyder:
1) Even the most powerful master, why
can’t he lift up his legs?
2) Why can’t the enlightened master speak
without using his tongue?
3) Why can’t the most enlightened master
disentangle „the red thread“ by stamping upon it with his heel?
Ikkyu skrev til hver af disse santengo et
digt, der angav løsningen. Sung-yüans santengo og Ikkyus svardigte findes oversat
og kommenteret i:
Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ &
Seoul 1980, pp. 80 ff.
144 Tilstandene ved Daitoku-ji har efter alt at

Landskab malet af Bokusai (1451-92)
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dømme ikke været så rådne som ved gozan-templerne. Men Daitoku-ji var også
Ikkyus linje, selvom han ikke boede der
fast, og han følte sig tydeligvis på sin særlige måde ansvarlig for at føre ånden og
kraften i sin zen-linje videre.
Revsertraditionen har rødder helt tilbage
til zen-buddhismens tidligste dage i Kina.
Mestrene var her ganske ligefremme i
deres kritik af hinanden, som f.eks. den tidligere omtalte Ta-hui (1089-1163), der
brugte enhver lejlighed til at præcisere
Rinzai-zen og koan-arbejdets betydning
gennem sin kritik af Soto-zens klyngen sig
til mokusho (silent illumination) zen.
Også Daito Kokushi (1282-1337), Daitokujis grundlægger, havde i sin tid været en
benhård kritiker overfor Muso Kokushi
(1275-1351). Der var opblandinger af mikkyo, esoteriske elementer, i Musos zen, og
den hævede sig ikke over, hvad man kunne læse sig til, hånede Daito.
Med sin rolle som rådgiver og vejleder for
shogun Ashikaga Takauji (1305-58) og
broderen Tadayoshi (1306-52) stod Muso
midt i samfundets hvirvelstorme. Han fik
f.eks. udvirket, at der efter Muromachiperiodens indstiftelse blev oprettet 66 af
de såkaldte Ankoku-zen-templer til at
varetage sjæleplejen for de faldne i krigshandlingerne forud. Det var i høj grad
Musos indsats, der gav gozan-institutionen
den fremtrædende plads i det tidlige Muromachi-samfund. Det styrkede Rinzaizens position i samfundet, men det nærede samtidig tendenserne til verdsliggørelse og formalisering.
Vedrørende Daitos kritik af Muso, se:
Akimatsu, T. & Yampolsky, P.: „Muromachi Zen and the Gozan System“ in Hall,
J.W. & Toyoda, T. (Eds.): Japan in the
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Muromachi Age, University of California
Press, Berkeley, Los Angeles & London
1977, pp. 322-24.
Selv kejser Hanazono kritiserede åbent,
omend påvirket af Daito, Musos zen for
at være begrænset af doktrinens bånd
(still bound by the rope of doctrine),
hvilket er en yderst hånlig omtale af en
zen-mester.
Kraft, K.: Eloquent Zen. Daito and Early
Japanese Zen, (1992) University of
Hawai’i Press, Honolulu, paperback ed.
1997, pp. 155-56.
145 Stevens, J.: Lust for Enlightenment. Buddhism and Sex, Shambhala, Boston & London 1990, p. 99.
146 Stevens,J.: Wild Ways. Zen Poems of Ikkyu,
Shambhala, Boston & London, 1995, p. 62.
147 Stevens, J.: Lust for Enlightenment. Buddhism and Sex, Shambhala, Boston & London 1990, p. 101.
148 Stevens,J.: Wild Ways. Zen Poems of Ikkyu,
Shambhala, Boston & London 1995, p. 54.
149 Stevens, J.: Lust for Enlightenment. Buddhism and Sex, Shambhala, Boston & London 1990, p. 86.
Dogen Zenji (1200-53) var grundlæggeren
af Soto-zen-sekten i Japan.
150 Shido Mu’nan (1603-1676) ligger dharmamæssigt to generationer før Hakuin og
således 200 år efter Ikkyu. Mu’nan er her
citeret fra:
Stevens, J.: Lust for Enlightenment. Buddhism and Sex, Shambhala, Boston & London 1990, p. 104.
Stevens refererer til: Tsuji, S.: „Treading
the Path of Zen“ in The Middle Way vol.
LXIV no. 1 maj 1985.
151 Stevens, J.: Wild Ways. Zen Poems of Ikkyu,
Shambhala, Boston & London 1995, p. 52.
152 Stevens, J.: Lust for Enlightenment. Bud-

dhism and Sex, Shambhala, Boston & London 1990, p. 97.
153 Stevens, J.: Wild Ways. Zen Poems of Ikkyu,
Shambhala, Boston & London 1995, p. 61.
154 Cleary,T.: The Japanese Art of War. Understanding the Culture of Strategy, Shambhala, Boston & London 1992, p. 118.
155 Yamasaki,T.: Shingon. Japanese Esoteric
Buddhism, Shambhala, Boston & London
1988, p. 44.
156 Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ & Seoul
1980, p. 267.
157 Berg, S.: Crow with No Mouth. Ikkyu,
15th Century Zen Master, Copper Canyon
Press, Port Townsend,Washington 1989,
p. 67.
158 Sanford, J.H.: Zen-Man Ikkyu, Scholars
Press, Chico California 1981, pp. 95-96.
159 Ikkyu nempu for året 1443: „[Ikkyus]
Halvtredsindstyvende år, kakitsu 3, vands
yngre broder, bjørnen“ (hvert år er i Ikkyu
nempu tilsvarende benævnt).
Ibid., p. 96.
160 Ibid., pp. 99-100.
161 Det meste af hovedtemplet brændte ned,
fremgår det af Ikkyu nempu: Kun badet,
hovedporten samt subtemplerne Daiyuan og Nioi-an stod tilbage. Daiyu-an var på
den tid stadig et relativt nyt tempel, opført i 1439, og Yosos første handling var
at skille Daiyu-an ad for at bruge materialerne til en tempelhal for Daitoku-jis
grundlægger, Daito.
Ibid., p. 100.
162 Ibid., p. 185.
163 Dette belyses nærmere i forbindelse med
kapitlet Refleksioner i te-rummet.
164 Murata, J.: „The Main Hall of the Shuon-an
Temple“ in Japan Architect 9/1962, p. 77.

Shuon-an kaldes idag ofte Ikkyu-ji.
165 Ikkyus ældste discipel, Bokusai (1451-92),
blev den første abbed for det kombinerede Shuon-an og Shinju-an. Bokusai synes
allerede i Ikkyus sidste år at have været
leder af det lille samfund i Shuon-an, der
i 1474 nåede op over 100 disciple. Den
anden abbed for Shuon-an og Shinju-an
var Bokushitsu Joboku (1451-95), som
modtog Ikkyus sidste formaning (se note
230). Den tredje abbed var Kesso Shokyu
(1416-1500), som skaffede portrættet af
Hsü-t’ang til Shuon-an (se note 183). Den
fjerde var Sochin Joetsu (1442-1518), som
stod for ledelsen af genopførelsen af Daitoku-ji.
Denne rotationspraksis synes dog kun at
have fungeret i de første år efter Ikkyus
død. I 1555 opstod der et skisma mellem
Shuon-an og Shinju-an om hvilket tempel,
der var det vigtigste mindetempel for Ikkyu. Dette blev afgjort ved en retssag, hvor
Shuon-an tabte. Siden den tid har hvert
tempel haft sin abbed.
Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ & Seoul
1980, pp. 285, 277-81 og 313.
166 Arntzen, S.: Ikkyu and The Crazy Cloud
Anthology. A Zen Poet of Medieval Japan,
University of Tokyo Press, Japan 1986, p.
158.
The jeveled stem er synonym for penis.
167 Hvor Mori ikke figurerer i Bokusais Ikkyu
nempu, som primært belyser hans færden
som zen-menneske, så findes der i Kyounshu omkring 20 digte, der kredser om
Ikkyus kærlighed til Mori.
I Sanfords fortolkning mødes Ikkyu og
Mori første gang i foråret 1471, hvor Ikkyu er 77 år, men hun skulle allerede dø
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Ikkyus dødsdigt fra 1481, affattet som traditionen byder i 4 x 4 skrifttegn. Tallet fire er både symbolsk og fonetisk forbundet med døden og med retningen vest. Digtet er monteret i en hængebilledrulle og hænger idag (i kopi) i Shinju-ans hojo over åbningen til Ikkyus alter, se ill. p. 266. Digtets ordlyd findes i oversættelse i note 193
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få år efter. I Yamada & Covells version
mødes Ikkyu og Mori første gang i 1467,
og de blev fra deres andet møde i 1469
uadskillelige frem til Ikkyus død. Mori
overlevede Ikkyu med mere end tre årtier,
fremgår det af optegnelser, der findes bevarede i Shinju-an over donation af røgelsespenge fra deltagere i ceremonier ved
henholdsvis Ikkyus 10-, 13- og 33-års dødsdag. Hverken Moris fødsels- eller dødsdag
kendes præcist, men Covell & Yamada
anslår hendes alder til at være midt i tyverne, da hun mødte Ikkyu første gang.
Hvor Yamada & Covell ser dobbeltportrættet fra 1478 af Ikkyu og Mori (se ill.
p. 274) som en forevigelse af deres kærlighed, så tolker Sanford det som et mindeportræt, der er blevet til efter Moris død.
Sanford, J.H.: Zen-Man Ikkyu, Scholars
Press, Chico California 1981, pp. 162-168.
Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ & Seoul
1980, pp. 215-17 og 263-64.
Yderligere figurerer der i Ikkyus liv og
levned to skikkelser, som ofte gøres til
henholdsvis Ikkyus søn, Gio Jotei (14261506) og Ikkyus datter, Shoko, som Ikkyu
skulle have fået med Mori. Selvom begge
relationer er sandsynlige og meget i det
foreliggende materiale peger derpå, findes
der ingen definitive beviser.
Gio Jotei var discipel under Ikkyu og blev
siden sammen med en anden af Ikkyus
disciple, Murata Shuko, en af de tidlige temestre.
I et digt fra 1471 i anledningen af, at Ikkyu
tildelte Shoko sit buddhistiske navn Kengaku, kalder han udtrykkeligt Shoko for
tjener (attendant) og ikke datter. Sanford
gennemgår materialet om Jotei og Shoko i:

Sanford, J.H.: Zen-Man Ikkyu, Scholars
Press, Chico California 1981, pp. 32-34 og
176-78.
Covell & Yamada skriver om Gio Jotei, at
han grundlagde et lille tempel i Sakai,
kaldet Shuun-an. Dette tempel blev i begyndelsen af 1500-tallet en del af Nanshuji - et zen-tempel under Daitoku-ji, som fik
en central placering i udviklingen af wabite-æstetikken i løbet af 1500-tallet. Nambo
Sokei, den zen-præst, der nedskrev Sen
Rikyus te-manual Namporoku, boede ved
Shuun-an. Se note 307 og 315.
Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ & Seoul
1980, pp. 269-70.
168 Stevens,J.: Wild Ways. Zen Poems of Ikkyu,
Shambhala, Boston & London 1995, p. 86.
169 Ikkyu nempu, for årene 1462 og 1774, i:
Sanford, J.H.: Zen-Man Ikkyu, Scholars
Press, Chico California 1981, pp. 106 og
110.
170 Wabi-begrebet tages op i kapitlet Zen og
kunstnerisk arbejde, pp. 305 ff., og dets
udfoldelse i wabi-te-ceremonien i generationerne efter Shuko belyses mere indgående i kapitlet Refleksioner i te-rummet, pp. 313 ff., hvor også Shukos te-ceremoni bliver yderligere behandlet.
171 Udfoldelsen af dette udtryk er hovedtemaet i dette case-studies afsluttende kapitler, Zen og kunstnerisk arbejde og Refleksioner i te-rummet.
172 Arntzen, S.: Ikkyu and The Crazy Cloud
Anthology. A Zen Poet of Medieval Japan, University of Tokyo Press, Japan
1986, p. 31.
173 Ikkyus otte hogo havde form af digte.
Yamada & Covell oversætter ikke disse
hogo, men siger, at de er de særeste (most

idiosyncratic) af samtlige tekster i Kyounshu. De sprænger alle digtets formelle
rammer og er mættede af parodier og aforismer om Rinzai eller subtile referencer
til centrale læresætninger fra Daitos hånd.
Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitoku-ji,
Kodansha International,Tokyo, New York
& San Francisco 1974, pp. 238-40.
Det er dog ikke meget af dette, der hænger
ved i en engelsk oversættelse, så jeg har
kun medtaget et enkelt af Ikkyus hogo. De
otte hogo er oversat og kommenteret i:
Sanford, J.H.: Zen-Man Ikkyu, Scholars
Press, Chico California 1981, pp. 170-75.
174 Ibid., p. 106.
Tilsvarende synes Ikkyu også allerede i
1430erne at have samlet ind til Tettos tempel, hvilket Covell & Yamada udlægger
som grunden til, at han blev tilbudt posten som abbed i Nioi-an. Covell & Yamada påpeger, at Ikkyu også havde samlet
midler ind til opførelsen af Kasos mindetempel Daiyu-an, der blev indviet i 1439.

Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ & Seoul
1980, p. 103.
175 Står der i Ikkyu nempu. Det fremgår ligeledes, at en „Unmon hall,“ der efter al
sandsynlighed er Ikkyus provisoriske Daitoku-ji i Sumiyoshi, blev overflyttet til det
rigtige Daitoku-ji i Kyoto i 1478, samme
år, hvor de første etaper af genopførelsen
af Daitoku-ji kunne indvies. Se:
Sanford, J.H.: Zen-Man Ikkyu, Scholars
Press, Chico California 1981, pp. 110 og
114.
176 Ibid., p. 115.
177 Collcutt, M.: Five Mountains. The Rinzai
Zen Monastic Institution in Medieval Japan, Harvard University Press, Cambridge
Mass. & London 1981, pp. 193-94.
178 Kraft, K.: Eloquent Zen. Daito and Early
Japanese Zen, (1992) Univer sity of
Hawai’i Press, Honolulu, paperback ed.
1997, p. 122.

Shih-k’o: Den anden zen-patriark i meditation, tuschtegning fra 900-tallets Kina
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179 Der findes i Shinju-an bevaret en brevveksling mellem Sorin og Ikkyu forud for genopførelsen af Daitoku-ji. De to breve findes oversat i:
Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ & Seoul
1980, p. 248.
180 Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitoku-ji,
Kodansha International,Tokyo, New York
& San Francisco 1974, p. 16.
181 Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ &
Seoul 1980, p. 249.
182 I nedenstående liste er medtaget de zenmestre fra Ikkyus transmissionslinje, som
er nævnt i dette case-studie. De kinesiske
zen-mestres kinesiske navne er kursiveret. Ved de zen-mestre fra Daitoku-jis tidlige historie, til hvem et særligt tempel er
indviet, er angivet det pågældende tempels navn, opførelses- og genopførelsesår.
1
29
39
41
46
49
51
53
55
56
57
58

Shakyamuni Buddha (ca. 560-480 f.Kr.)
Bodhidharma (d. ca. 532)
Lin-chi I-hsüan, Rinzai Gigen (d. 866)
Nan-yüan Hui-yung, Nanin Egyo (d. 930)
Yang-ch’i Fang-hui, Yogi Hoe (992-1049)
Yüan-wu K'o-ch'in, Engo Kokugon (10631135)
Mi-an Hsien-chieh, Mittan Kanketsu (1118-86)
Sung-yüan Ch'ung-yüeh, Shogen Sugaku
(1139-1209)
Hsü-t'ang Chih-yü, Kido Chigu (11851269)
Daio Kokushi / Nampo Jomyo (1235-1308)
Ryosho-ji, 1303, til Daitoku-ji i 1532-34
Daito Kokushi / Shuho Myocho (1282-1337)
Daitoku-ji Hojo, 1324 og 1478
Daien Kokushi /Tetto Giko / Ryosen (1295-1369)

Tokusen-an, 1334-35 og 1479
59 Gongai Sochu (1315-90)
Nioi-an, ca. 1337 og 1478
60 Kaso Sodon (1352-1428)
Daiyu-an, 1439 og 1480
61 Ikkyu Sojun (1394-1481)
Shinju-an, 1491
Ovenstående liste er lavet på basis af:
Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitoku-ji,
Kodansha International,Tokyo, New York
& San Francisco 1974, pp. 189-91.
Miura, I. & Sasaki, R.F.: Zen Dust. The History of the Koan and Koan Study in
Rinzai (Lin-chi) Zen, Hartcourt, Brace &
World Inc., New York 1966, pp. 488-510.
Sanford, J.H.: Zen-Man Ikkyu, Scholars
Press, Chico California 1981, pp. 69-117
(oversættelsen af Ikkyu nempu).
Jeg spurgte i et brev Yamada Sobin om
dharma-linjerne for tiden efter Ikkyu. Han
svarede, at det ville blive meget omfattende system og gav så den linje, der har
videreført Ikkyus tradition i Shinju-an.
Begrebet dharma-linje bruges lidt forvirrende både om videregivelsen fra generation til generation af fuldbyrdet satori, og
som registrering af formaliserede lærerelev-forhold, og Yamada Sobins liste er i
den forbindelse det sidste - en beskrivelse
af lærer-elev-forhold. Jeg har ikke kunnet
finde informationer om hvor livskraftig
Ikkyus zen-gren var. Selv hvor der reelt var
tale om gennemmbrud til fuld oplysthed
lå det i Ikkyus og Ken-os tradition, at man
ikke formaliserede eller dokumenterede
dette med inka.
Selvom hver zen-mester kun skulle lykkes
at føre nogle enkelte igennem til fuldbyrdet satori, bliver det i løbet af 15 generationer til adskillige, blot to giver 215 eller

32.768, tre per generation giver 315, hvilket er godt 14 millioner, og et gennemsnit
på fire dharma-arvinger per generation giver 4 15 eller ialt godt en milliard.
De 15 generationer i Shinju-ans dharmalinje, fra Ikkyu til idag, lyder:
62 Bokusai / Motsurin Joto (1451-92), Shinju-ans 1. abbed
63 Saigaku Joha, Shinju-ans 6. abbed
64 Kaan Sofu
65 Getsugon Sogon
67 Fuan Soken
68 Sankyu Sogen
69 Beppo Sokyo
70 Keio Soko
71 Donkei Sotoku
72 Taishitsu Soshin
73 Shodo Sokun
74 Seiko Soren
75 Takuo Soryu
76 Nanzan Soju
77 Yamada Sobin (f. 1920), Shinju-ans nuværende abbed
Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitoku-ji,
Kodansha International,Tokyo, New York
& San Francisco 1974, pp. 189-91.
Samtale i Shinju-an 18.11. 1997 med deltagelse af Yamada Sobin, Hilary Adler Fenchel og Richard Steiner på baggrund af
fremsendte spørgsmål.
183 Der er ikke mange oplysninger tilgængelige om Daitoku-jis størrelse i de første år.
Men i Daitoku-jis tidlige historie var Hojo-templet den centrale størrelse.Traditionen med at bygge subtempler tog kun
gradvist fart, og flyttede med tiden fokus
fra Hojo-templet til de enkelte subtempler.
En optælling i 1368, hvor Daitoku-ji havde
to subtempler, siger, at der ved hele DaiBlommeblomstring, maleri, digt og inskription af Ikkyu Sojun (1394-1481)
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toku-ji var 191 munke, hvoraf langt de
fleste var direkte knyttet til Hojo-templet.
Kraft, K.: Eloquent Zen. Daito and Early
Japanese Zen, (1992) University of
Hawai’i Press, Honolulu, paperback ed.
1997, p. 174.
184 Owa Sorin er et enkelt sted omtalt som
guvernøren fra Omi. Både Sorin og Mori
figurerer til gengæld i en række dokumenter fra Shinju-ans tidligste år, optegnelser
over økonomiske bidrag, de såkaldte røgelsespenge, i forbindelse med Shinju-ans
indvielse på Ikkyus 10-års dødsdag samt
for Ikkyus 13- og 33-års dødsdag samt en
„Optegnelse over afdøde, der er æret ved
Shinju-an,“ skriver Covell & Yamada i:
Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ & Seoul
1980, p. 263-64.
185 Rikyus forbindelse til Daitoku-ji og Sanmon-portalen belyses nærmere p. 336.
186 Miura, I. & Sasaki, R.F.: Zen Dust. The History of the Koan and Koan Study in
Rinzai (Lin-chi) Zen, Hartcourt, Brace &
World Inc., New York 1966, pp. 206 og
235.
187 Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitoku-ji,
Kodansha International,Tokyo, New York
& San Francisco 1974, pp. 44-45 og 18991.
188 En liste over Daitoku-jis tatto, med det
formål at vise, hvilke malere, der i tidernes løb har udsmykket hvilke subtempler,
findes i:
Ibid., pp. 189-91.
189 Ibid., pp. 15-16.
190 Murata, J.: „The Karamon of Daitoku-ji“
in Japan Architect 12/1963, p. 78.
Mosher, Gouvenor: Kyoto. A Contemplative
Guide, (1964) Charles E.Tuttle Co., Rut-

land,Vermont & Tokyo, 6. ed. 1983, p. 261.
191 Te-ceremonien gav impulser til så godt
som alle kunstarter. En helt ny arkitekturstrømning, der benævnes sukiya-arkitekturen, voksede frem af te-mestrenes
arbejde med rammerne for te-ceremonien.
Se kapitlet Refleksioner i te-rummet, der
munder ud i en gennemgang af eksempler
på den tidlige sukiya-arkitektur.
192 Denne oversættelse stammer fra:
Sanford, J.H.: Zen-Man Ikkyu, Scholars
Press, Chico California 1981, p. 130.
Sanford skriver, at digtet må have haft stor
betydning for Ikkyu, da han lavede det i
en række variationer. Bokusais portræt
regnes som et af de fineste portrætter i
den japanske maletradition. Billedet er
sandsynligvis først blevet monteret senere,
idet portrættet tydeligvis har været foldet
sammen adskillige gange.
De fire lodrette rækker skrifttegn fra højre
udgør Ikkyus digt. Den femte lodrette linje
rummer Ikkyus signatur, mens tegnrækken længst mod venstre er en note fra Bokusai, at Ikkyu betragtede portrættet som
en chinzo, et officielt portræt af den type, som zen-mestre ofte blev foreviget i.
Ibid., pp. 130 og 190.
Ikkyu så sig selv som den eneste virkelige
arvtager efter den kinesiske zen-mester
Sung-yüan Ch’ung-yüeh og lod sig portrættere hele tre gange med samme henvisning til Sung-yüans zen som ved dette
portræt.
Sung-yüan Ch’ung-yüeh ligger otte generationer før Ikkyu på Ikkyus dharma-linje
og bliver på japansk kaldet Shogen Sugaku (1139-1209). Det var Sung-yüan, der
i sin tid havde vedkendt sig the red thread
of passion og seksualitetens uomgængelige enhed med livet, se note 143.

193 Ikkyus dødsdigt lyder i Sanfords oversættelse:
In this vast universe
Who understood my Zen?
Even if Hsü-t’ang himself came back
He would not be worth half a penny!
Stevens, J.: Three Zen Masters. Ikkyu,
Hakuin, and Ryokan, Kodansha International,Tokyo, New York & London 1993,
p. 57.
Hsü-t’ang er den kinesiske zen-mester,
hvorfra Daitoku-jis dharma-linje udspringer (se note 182). I 1459 blev et kinesisk
portræt af Hsü-t’ang med Hsü-t’angs egen
inskription ovenover sat til salg, og Kesso
Shokyu (1416-1500), der blev Shuon-ans
tredje abbed, skaffede midler til at købe

Ryoan-ji med korridor tværs over sydhaven,
udsnit af Hara Zuikos tegning fra 1780
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det til Shuon-an. Mens billedet stadig var
i Kyoto havde lederen af samfundet i Shuon-an en drøm, hvori Ikkyu kom imod
ham. Da han fortalte det til Bokusai, der
på det tidspunkt også var ved Shuon-an,
havde Bokusai haft nøjagtig den samme
drøm, men havde ikke turdet nævne det.
Samme dag ankom Hsü-t’angs portræt,
fortæller Ikkyu nempu. Sådanne tildragelser gav anledning til, at man opfattede
Ikkyu som Hsü-t’angs reinkarnation.
Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ & Seoul
1980, p. 143.
Ikkyus dødsdigt ligger både i form og
indhold i forlængelse af en lang tradition.
Ikkyus afskrivning af Hsü-t’ang vækker
mindelser om Rinzais berømte killing the
Buddha: „hvis du møder en buddha, dræb
buddhaen, hvis du møder en patriark,
dræb patriarken. ..... Hvis du møder dine
forældre, dræb dine forældre. Hvis du møder dine slægtninge, så dræb dine slægtninge. Så vil du for første gang opnå frigørelse, [du] vil ikke være indviklet i ting
og vil frit kunne bevæge dig hvorhen, du
ønsker at gå.“ Rinzai opfordrede hermed
selvfølgelig ikke til blodsudgydelser, men
ville hermed påpege, hvordan selv vores
mest ophøjede forbilleder var en del af
det net af forestillinger om os selv og
omverden, der holdt os tilbage fra fuld
oplysthed.
Watson, B.: The Zen Teachings of Master
Lin-chi. A Translation of the Lin-chi Lu,
Shambhala, Boston & London 1994, p. 52.
Rinzai Gigen er det japanske navn for den
kinesiske zen-mester Lin-chi I-hsüan (d.
866). Det er således denne Lin-chi, som
den japanske Rinzai-zen-sekt fører sin
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dharma-linje tilbage til. Se note 14 og 15.
194 Se om macha, p. 313 ff.
195 Jævnfør modsætningen mellem Ikkyus
living zen og gozan-formalismen som
beskrevet i det forudgående kapitel samt
diskussionen i Den japanske ABC.
196 Sen Rikyus (1522-91) præcisering af en
zen-funderet wabi-æstetik i sin te-ceremoni - herunder roji-haven, som er Momoyama-periodens havemæssige nybrud kan i dette perspektiv ses som en præcisering og bevidstgørelse af formløshedens
æstetik netop i en tid, hvor det formløse
som æstetisk grundpille var under af løsning af mere sekulariserede menneske-,
kunst- og samfundssyn.
Zen-æstetikkens kvalitet af formløshed belyses mere indgående i kapitlet Zen og
kunstnerisk arbejde, mens wabi-æstetik-

ken og roji-haven belyses grundigere i
kapitlet Refleksioner i te-rummet.
197 De permanente materialer til trods står
Ryoan-ji ikke klippefast uændret siden
slutningen af 1400-tallet, skriver Kuitert.
Tværtimod har den været omlagt ad flere
gange, og den nuværende have med 15
sten er først blevet til i slutningen af Edoperioden, ved genopførelsen efter en
brand i 1797, der ødelagde alle bygninger
- og dermed alle templets historiske optegnelser.
Den første kendte beskrivelse af haven
stammer fra 1660-62 og taler om 9 store
sten. Af tre optegnelser fra 1680erne tilskriver de to haven til sønnen efter Ryoanjis grundlægger, Horikawa Masamoto
(1430-73), mens den tredje nævner Soami
(d. 1525) som ophavsmand. Men Kuitert

afviser dem begge som fejlagtige og daterer haven i dens nuværende form som
værende langt yngre.
Bygningen foran haven angives i 1680erne
at være 8 ken lang (ca. 15 m), hvilket sandsynligvis var den oprindelige bygning.
Men på to tegninger fra 1780 af Hara Zuiko, hvoraf den ene findes på p. 410, er der
tegnet en tagdækket, åben korridor tværs
over grusfladen. Og på en plan fra 1791,
der også viser korridoren, er bygningen
angivet at være 13 ken (ca. 23½ m).Templet synes således at have været ombygget
og udvidet mellem 1680erne og 1780.
Kuitert, W.: Themes, Scenes, and Taste in
the History of Japanese Garden Art, J.C.
Gieben Publisher, Amsterdam 1988, pp.
119-21 (pp. 114 ff.).
Efter branden i 1797 blev hovedtempel-

hallen genopført med en længde på 12
ken (ca. 22 m), og Kuitert påviser med
henvisning til haveforskeren Hisatsune, at
haven efter branden i 1797 er opfyldt og
ligger 80 cm højere end den oprindelige,
hvorfor stenene i den forbindelse må have
været fjernet og genindsat. Kun den store
sten langs bagmuren (se ill. p. 282) kan
med sikkerhed dateres tilbage til slutningen af 1400-tallet, idet den på bagsiden
har indgraveret navnene på to stenarbejdere. Den er placeret dybt, uden vigende
former ved foden, som det var praksis i
Muromachi-perioden. De fleste af de andre sten, skriver Kuitert, står så højt, at de
flyder - et måde at sætte sten på, som må
henregnes til sen (late) Edo (1603-1868).
Ibid., p. 121.
Kunsten at placere sten mistede i løbet af

To illustrationer fra Miyako rinsen meisho zue, Berømte haver og steder i Kyoto, af Akisato Rito (1799). Til venstre Ryoan-ji (se note 197), til højre Nanzen-ji Hojo (se note 236). Det japanske
rum undsiger sig både i den perspektiviske afbildningsform og i det oplevede rum en præcis størrelsesopfattelse. Sammenlign med fotografier af de samme haverum, pp. 282 og 286
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Edo-perioden populært sagt jordforbindelsen. Jeg er dog ikke enig i Kuiterts aflæsning af stensætningen som sen Edo.
Selv i de få tilfælde, hvor enkeltsten er toptunge, har den gruppe, de tilhører, en
udpræget Muromachi-urokkelighed. Og
man kan i Sung-malerkunstens landskabskompositioner, hvorfra Muromachi-tidens
stensætninger hentede inspiration, finde
tilsvarende konstellationer af drama i det
indre og ro i det ydre. Ryoan-ji har stadig,
sine forskellige faser til trods, en udpræget Muromachi-karakter.
Shigemori Kanto - søn af Japans første
store haveforsker, Shigemori Mirei, der
midt i dette århundrede opmålte en stor
del af den japanske havekunst - skriver, at
man ikke kan datere Ryoan-ji med sikkerhed. Men hvis den er blevet til i forbindelse med templets opførelse i 1499, så
går den lidt forud for sin tid, idet dette
æstetiske udtryk generelt først udfoldede
sig i begyndelsen af 1500-tallet.
Shigemori, K.: Japanese Gardens. Islands
of Serenity, Japan Publications Inc.,Tokyo
1971, p. 188.
Shigemori påpeger, at anlæggelsen af en
indgangsport langs havens østende - der
underforstået skete samtidig med genopførelsen efter branden i 1797, som Shigemori oplyser skete ved at overføre bygninger fra templet Saigen-ji - klemmer havens
østlige 5-stensgruppe.
Ibid.
Selvom Kuitert med sine nyinddragne
kilder gør det indlysende, at der har været f lere stadier i Ryoan-ji-havens tilblivelse, så taler netop det forhold, at portalen klemmer østsiden af haven, for, at
man ved genopførelsen i 1797 ikke flyttede stenene, men passede de forhånden-

værende bygninger ind mellem de enkelte
sten, så godt man kunne. Man ser stadig
idag totalrenoveringer af tempelbygninger foregå umiddelbart op ad eksisterende
haveanlæg, uden at de beskadiges derved.
198 No-teatrets oprindelse føres tilbage til
Kan’ami Kiyotsugo (1334-85). Hans søn,
Zeami Motokiyo (1363-1443) gav no-teatret en stærk zen-dimension. No er, som
Zeami praktiserede og skrev om det, en
veldefineret, spirituel vej.
Komparu Zenchiku (1405-68), Zeamis
svigersøn, der studerede zen hos Ikkyu,
fortsatte og uddybede denne zen-orientering af no-teatret.
Mens Kan’ami og Zeami ligger begravet
i Shinju-an, ligger Komparu Zenchiku
sandsynligvis begravet ved Shuon-an - det
var i hvert fald hans udtrykte ønske. Der
hersker nogen usikkerhed om, hvorfor
Kan’ami og Zeami ligger begravet ved
Shinju-an, der først blev opført i 1491.
Men det stykke jord, som idag er Shinjuans gravplads, tilhørte før Onin-krigene
(1467-77) subtemplet Nioi-an, hvis historie går tilbage til ca. 1337.
Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ & Seoul
1980, p. 271.
Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitoku-ji,
Kodansha International,Tokyo, New York
& San Francisco 1974, p. 189.
199 Gravstedet med den runde cirkel stammer
fra Shinju-ans ellevte abbed, og har siden
været fælles gravsted for Shinju-ans abbeder. Bokusai (1451-92) var, som Shinju-ans
første abbed, selvskreven til at ligge begravet ved Shinju-an, hvor han har sit eget
gravsted. I den mellemliggende periode,
hvor Shuon-an og Shinju-an havde fælles
Shinju-ans moshaver er et kontinuum af billedlig skønhed - her en sekvens fra roji-haven ved
Teigyoku-ken, se billedserien pp. 312-21
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abbed, lod abbederne sig, bortset fra
Bokusai, begrave ved Shuon-an, hvor også
Ikkyu ligger begravet.
200 Udover attention, attention har den sorte
fugl, der er gennemgående figur i Huxleys
roman, udtryk som „her og nu, mand“ på
repertoiret.
Huxley, A.: Ø, (1962) Ansgars Forlag, København 1981.
201 Måske var det for Ikkyu et citat af Daitoku-jis grundlægger, Daito Kokushi (12821337). I Daitos yuikai, hans „sidste belæring,“ skriver han som afslutning på
første del: „Be attentive! Be attentive!“
Anden og sidste del afsluttes tilsvarende
med et dobbelt „Work harder! Work harder!“ Stevens har oversat Daitos yuikai i:
Stevens, J.: Three Zen Masters. Ikkyu,
Hakuin, and Ryokan, Kodansha International,Tokyo, New York & London 1993,
p. 16.
202 Cleary,T.: Dream Conversations. On Buddhism and Zen, (intro og overs. af Muso
Kokushi: Muchi Mondo) Shambhala, Boston & London 1994, p. 103-04.
203 Collcutt, M.: Five Mountains. The Rinzai
Zen Monastic Institution in Medieval Japan, Harvard University Press, Cambridge
Mass. & London 1981, pp. 159-60.
Rinzen-ji var oprindeligt en kejserlig residens, men blev i 1330erne omdannet til
zen-tempel under Muso Kokushi, og Muso
har med Rinsen kakun givet et meget direkte bud på en praktisk udfoldelse af sin
zen-opfattelse. Rinsen-ji, der i 1300-tallet
var et større tempel, brændte ned til grunden i Onin-krigene (1467-77) og blev aldrig siden genopført i sin oprindelige
størrelse. Rinsen-ji er således idag et subtempel ved et andet af Musos templer,
Tenryu-ji.

Collcutt gennemgår de 32 afsnit i Rinsen
kakun, Rinsen-jis ordensreglement i:
Ibid., pp. 149-65.
204 Lidin, O.G.: Japans Religioner, Politikens
Forlag, København 1985, p. 145.
205 Sato, K.: The Zen Life, (1972) Weatherhill/
Tankosha, New York, Tokyo & Kyoto, 2.
paperback ed. 1984, p. 111.
206 Pallis,T.: Zen. Træning og tradition, Borgen, København 1990, p. 76.
207 Chang Chung-yuan viser efterfølgende,
hvordan Tao-sheng 100 år før Bodhidharma kom til Kina brugte eksempler og et
begrebsapparat, som på én gang byggede
på den taoistiske tradition og foregreb
zen. Tao-sheng er citeret for at have skrevet: Ord overfører ideer. Når ideer er
blevet tilegnet, falder ordene bort ... Kun
de, der kan tage fisken og glemme nettet, er værdige til at søge Tao.
Fisken og nettet optræder som billede
helt tilsvarende i en kommentar af Wang
Pi (226-249) til I Ching, Forvandlingernes
bog, skriver Chang Chung-yuan. Den kinesiske jord var således gødet for zenbuddhismens udfoldelse.
Chang Chung-yuan: Creativity and Taoism, The Julian Press, New York 1963, pp.
13-14.
208 Denne danske udgave findes i:
Pallis,T.: Zen. Træning og tradition, Borgen, København 1990, p. 105.
Hisamatsu Shin’ichis fundamentale koan
lyder: Doshitemo ikenakereba, do suru
ka?, hvilket Masao Abe oversætter til „When
you can do nothing, what do you do?“
Abe, M.: „Hisamatsu Shin’ichi, 1889-1980“
in The Eastern Buddhist n.s. vol. XIV no.
1 1981, p. 144.
209 Dette er dog en noget forenklet opstilling,
idet man i det gamle Indien også havde
Trædesten, tobi-ishi, i Teigyoku-kens roji leder forbi en stenlampe, ishi-doro. Det rullende, bløde
mostæppe understreger roji-havens stilhed
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en størrelse som bhakti-yoga, en hengivenhedens yoga, hvor dyder som at tjene, at elske og at yde uegennyttigt blev
kultiveret som spirituel vej.
210 Watts, A.: Tao. The Watercourse Way, Pantheon Books, New York 1975, pp. 75-76.
211 Damsholt, S. (overs.): Laotse. Tao teh ching,
Sankt Ansgars Forlag, København 1985, p.
57.
212 Tekst nr. 43, 47 og 48 i:
Ibid., pp. 99, 103 og 104.
Reichelt (og dermed Damsholt) har i tekst
43 og 48 oversat wu-wei til ikke-virksomhed, fremgår det af:
„Selections from the Lao-Tzu (or Tao-te
Ching)“ in de Bary, Wm.T. et al. (Eds.):
Sources of Chinese Tradition, vol. 1,
(1960) Columbia University Press, New
York & London, 4. ed. 1967, pp. 58-59.
Selvom Laotse er taoismens hovedskikkelse, findes der ikke fuld historisk evidens
for hans eksistens. Men hvis han levede,
var det sandsynligvis fra omkring 604 f.Kr.
213 Watts, A.: Tao. The Watercourse Way, Pantheon Books, New York 1975, p. 88.
214 Ibid., pp. 88-89.
Alan Watts skriver i en fodnote, at „all this
corrobates the view that the T’ang masters of Ch’an [kinesisk for zen] deplored
the use of meditation exercises as a
means to the attainment of true insight
(wu, or Japanese satori). I had further
confirmation of this view in private discussions with D.T. Suzuki and R.H. Blyth,
both of whom regarded compulsive ‘aching legs’ za-zen as a superstitious fetish
of modern zen practise.“
Ibid., p. 89.
215 Ibid., p. 96.
216 Ibid., pp. 96-97.
217 Shinju-an har tre faste beboere, som alle
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har boet i templet siden de begyndte som
akolytter i 11-12-års-alderen. Osho-san
(Yamada Sobin) var i juni 1995 75 år, Soshu-san var 42 år mens Sogo-san var 19 år.
Sogo-san går på Hanazono-universitetet,
et universitet ved zen-templet Myoshinji, hvor zen-studierne har en meget høj
prioritet. Soshu-san arbejder ved Daitokuji-templets hovedtempel, Daitoku-ji Hojo,
som ligger umiddelbart syd for Daitokuji, mens Osho-san arbejder hjemme. Opretholdelsen af Shinju-ans hverdag stiller
dog store fordringer til alle tre.
218 Måske er det forandret siden, måske er det
et udslag af romantiseringen af det asketiske liv i klosteret, men hvor det af bogen
Zen at Daitoku-ji fra 1974 fremgår, at
Shinju-ans abbed spiste meget lidt og af
en mager diæt, så kunne jeg godt 20 år
senere konstatere anderledes spisevaner.
Menuen var stadig enkel og spartansk,
men hver af de tre fastboende spiste mellem næsten og godt dobbelt så meget som
jeg.
Jeg har siden vist mine dagbogsoptegnelser til sinolog Else Glahn, der havde en
del kontakt med Shinju-an i 60-erne og 70erne. Det er på den baggrund ligeledes
hendes indtryk, at forholdene har ændret
sig en del siden da - at det Shinju-an, jeg
mødte, ikke var så spartansk renfærdigt,
og ikke så gnistrende ikkyusk intenst som
dengang.
219 Daikon er det japanske navn for de store,
hvide kinaradiser. Shiso er en mynteagtig
urt, hvis blade bruges i det japanske
køkken - den findes i en grøn og en rød
variant. Sansho er et buskagtigt træ, hvis
frø og spæde blade bruges i madlavningen. Smagen ligger et sted mellem peber
og kapers.

220 Takuan-pickles, se note 241.
221 På dette punkt forbinder te-ceremonien
sig meget direkte med zen praksis. Indlæringen af te-ceremonien er bygget op over
et meget stort antal temae, hvor te betyder hånd, og mae er hvad der er umiddelbart foran dig. Disse temae definerer
en fortsat strøm af situationer indrettet på
onepointedness. Se p. 322.
222 Cleary,T.: Dream Conversations. On Buddhism and Zen, (intro og overs. af Muso
Kokushi: Muchi Mondo) Shambhala, Boston & London 1994, p. 105.
223 Med reference til diskussionen i kapitlet
Arbejdets ABC ligger en af de væsentligste hindringer for at tilføre vore arbejdsrum en dimension af onepointedness i
det forhold, at formkraften er eksternaliseret i det typiske A-arbejdsrum.
224 Dette er skrevet vel vidende, at det for
nyligt er blevet påvist, at der findes en
bakteriologisk forklaring på fænomenet
mavesår - hvilket med en klassisk naturvidenskabeligt funderet lægevidenskabeligheds logik indebærer, at mavesår dermed ikke er stress-betingede.
Sådanne enten-eller-opstillinger er fejlagtige. Stress virker nedbrydende på kroppens eget forsvarssystem. Stress og psykisk ubalance betinger en kropslig kondition, der giver sådanne mavesårsbakterier mulighed for at trives og folde sig
ud. Sygdomsbilledet giver os en mulighed
for at gribe korrigerende ind.
Det må derfor betragtes som direkte sundhedsfarligt at bekæmpe et sygdomsfænomen med udspring i psykiske ubalancer med rent medicinske midler. Sådanne
apparatfejlsbehandlinger leder blot til
alvorligere sygdomsbilleder.
225 Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitoku-

ji, Kodansha International, Tokyo, New
York & San Francisco 1974, p. 147.
Samadhi, japansk zammai eller zanmaji,
er en indisk betegnelse for den endegyldige oplysthed. Günter Nitschke definerer samadhi som: „‘Conjunction’ or ‘totality’ ... [a] continuous paradoxical state
of mystical union of absolute emptiness
and fullness, the goal of all meditation and
yogic practice.“
Nitschke, G.: The Silent Orgasm. From
Transpersonal to Transparent Consciousness, Taschen, Köln mv. 1995, p. 210.
226 I det følgende kapitel, Zen og kunstnerisk
arbejde, kommer jeg i forbindelse med en
introduktion til Hisamatsu Shin’ichis syv
zen-æstetiske karakteristika nærmere ind
på en kreativitetsopfattelse, hvor det kreative ligger ikke i, men gennem kunstnerens person - i et Formless Self.
227 Suzuki, D.T.: Zen and Japanese Culture,
(1959) Princeton University Press, New
York 1973, pp. 23-24.
228 Bodhidharma svarede: The juniper tree in
the front of the garden. Juniper-træet (et
træ af enebærslægten) er i Shinju-an blot
erstattet med et fyrretræ.
Ito oplyser videre, at det nuværende træ
blev plantet i 1932.
Itoh,T.: The Gardens of Japan, Kodansha
International,Tokyo, New York & San Francisco 1984, p. 134.
229 Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ &
Seoul 1980, p. 203.
230 Shinju-ans dento er baseret på Ikkyus
yuikai, Ikkyus „sidste meddelelse til sine
disciple.“
Den blev kort før Ikkyus død overrakt til
en af Ikkyus disciple, Bokushitsu Joboku
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(1451-95), som blev Shinju-ans anden
abbed. Ikkyus yuikai findes oversat i:
Ibid., p. 255.
231 Jævnfør begreberne shizen, naturlighed,
og mu-do, uden røre, som forstået ifølge
Hisamatsus syv zen-æstetiske karakteristika, se pp. 309 og 311.
232 Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ & Seoul
1980, pp. 200-05.
Det må understreges, at det her refererede
er spekulationer og af Covell & Yamada
er videregivet som antagelser, selvom sådanne antagelser netop på en klar fuldmånenat fremstår som indlysende.
Men intet vides med bestemthed hverken
om tilblivelsen af Ryoan-jis stenhave eller
Sølvpavillonens sandhave. 5-3-7 kompositionen i Ryoan-jis stenhave, som ofte forbindes med genopførelsen af Ryoan-ji i
1499, ligger snublende nær Shukos 3-5-7
komposition fra 1491, og Shinju-ans østhave var frem til hojo-fløjens udvidelse i
1601 væsentlig dybere. Ikkyu, Shukos zenmester, var på venskabelig fod med både
Ryoan-jis abbed Giten Gensho, der havde
formidlet kontakten mellem Ikkyu og
kejser Go-Komatsu (Ikkyus far), og Ryoanjis mæcen, Hosokawa Masamoto, så det
ville ikke være unaturligt om Shuko var
blevet spurgt.
Ibid., pp. 204-05.
Som det fremgår af diskussionen om Ryoan-ji i note 197, er det langt fra givet, at
Ryoan-ji havde nogen 5-3-7-komposition
fra begyndelsen. Og Shukos østhave ved
Shinju-an virker mindre påtrængende end
stensætningen ved Ryoan-ji.
Covell & Yamada påpeger ligeledes muligheden af, at det var Shuko, der anlagde

månehaven ved Sølvpavillonen.
Ibid., pp. 201-202.
Shuko synes gennem sin te-ceremoni at
have haft forbindelse til shogun Ashikaga
Yoshimasa, der skabte Sølvpavillonen (se
note 352). Kildematerialet er tyndt, men
det er ikke alt, der ikke kan dokumenteres, som ikke har fundet sted. Sølvpavillonens have er ofte blevet tilskrevet Soami, selvom der heller ikke er noget, der
indicerer dette.Yderligere virker havens
typologi for mangerettet til at være blevet til på én gang. Specielt afviger den del
af haven, som Covell & Yamada (hypotesevis) tilskriver Shuko, The Sea of Silver
Sand-haven (se ill. th.) - en stor, eleveret
sandflade med en keglestub foran, som
symboliserer månen over oceanet - i sin
udformning fra resten af haven.
En række kilder videregiver den antagelse,
at denne del af haven opstod ved et tilfælde omkring 130 år senere - af en sandbunke, der lå læsset af, for siden at skulle
spredes på havestier. Dette må stå som
endnu et af de mange uafklarede spørgsmål i havekunstens tidlige historie.
Det er ofte sagt, at Muromachi-tiden var
en zen-tid, og tiden er da også præget af
en stærk alliance mellem shogunat og zeninstitution. Men kun Ashikaga Yoshimochi
(1386-1428),Yoshimitsus efterfølger, havde noget dybere forhold til zen. Ingen af
Ashikaga-shogunerne nåede satori.Yoshimitsus daglige buddhistiske praksis var
ikke zen, men shingon-buddhistiske ritualer. Og den ottende shogun, Ashikaga
Yoshimasa, der skabte Sølvpavillonen,
havde ingen zazen-erfaring, men hældte
til Amida-buddhismen, fortæller Haga i:
„Symposium: Japanese Zen, Karaki
Junzo & Osaka Koryu. Haga Koshiro,
The Sea of Silver Sand-haven foran foran shogun Ashikaga Yoshimasas villa, Sølvpavillonen,
som senere blev til zen-templet Ginkaku-ji. Se note 232
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moderator“ in The Eastern Buddhist n.s.
vol. X no. 2 1977, pp. 86-87.
233 Varley, P.: „Purity and Purification in the
Nampo Roku“ in Chanoyu Quarterly 48
1986, p. 16.
234 Efteråret inden var det største af fyrretræerne i Shinju-ans ankomst-roji gået ud
på grund af et helt uregelmæssigt klima,
hvorfor det visne træ var fjernet. Således
åbent for direkte sol det meste af dagen
havde sugi-mosset ikke optimale betingelser. Det samme kunne iagttages i flere
af Kyotos berømte zen-haver. 3-400 år
gamle træer havde måttet opgive efter en
usædvanlig våd vinter og en efterfølgende
usædvanlig varm og tør sommer (1994).
I Shinju-ans ankomst-roji er der nu plantet et nyt træ i stedet, men der vil gå lang
tid, før det igen fylder pladsen ud. 80 års
grundtildannelse står forude, før det kan
overgå til almindelig vedligeholdelse, hvilket for et fyrretræ i en japansk have vil
sige justering af alle nye skud i forsommerperioden og udtynding af de gamle nåle.
235 Rekonstruktionen af haven ved Joju-in er,
ligesom Nanzen-jis hojo-have (se note 236
og ill. p. 286), ofte tilskrevet Kobori Enshu
(1579-1647). Haven rummer da også en
række Enshu-træk, men der findes - i en
tid og situation, som gennemgående er
bedre dokumenteret end Muromachitiden - intet, der beviser Enshus medvirken. Og med havens omfattende, næsten overdrevne brug af små, tætklippede
azalea-bolde, der helt bogstaveligt fylder
havens tomrum, er det sandsynligt, at haven fik sin nuværende udformning engang i Genroku-æraen (1688-1704).
Joju-in er subtempel ved det hosso-buddhistiske tempel Kiyomizu-dera, hvis historie går tilbage til tiden før Kyoto blev
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anlagt i 794. I Joju-in synes stensætningerne op ad haverummets bagvæg da også
at stamme tilbage fra Muromachi-perioden, og haven bliver ofte - igen uden
nogen form for dokumentation - sat i forbindelse med Soami (d. 1525).
Treib, M. & Herman, R.: A Guide to the
Gardens of Japan, (1980) Shufunotomo,
Tokyo 2. ed. 1983, p. 168.
Nitschke, G.: The Architecture of the Japanese Garden, Right Angle and Natural
Form, Benedikt Taschen Verlag, Köln 1991,
p. 302.
236 Som de fleste store gozan-templer kom
Nanzen-ji aldrig rigtig til hægterne efter
Onin-krigene og levede en hensygnende
tilværelse frem til begyndelsen af Edo.
Nanzen-ji Hojo fik i forbindelse med rekonstruktionen af det kejserlige palads i
1611 overdraget bygningen Seiryoden,
der stammede fra 1590, og hojo-haven har
givet været bearbejdet ved denne lejlighed. Kobori Enshu varetog som administrator og bygmester for shogunatet en
lang række bygge-opgaver (se note 500)
og vides med sikkerhed nogle år efter at
have løst en tilsvarende opgave i et andet
af Nanzen-jis subtempler, Konchi-in. Selvom det således ikke er usandsynligt, at
Enshu har været spurgt til råds, påpeger
Kanto Shigemori, at haven med sine elementer stuvet op langs bagvæggen bag
grusfladen - til forskel fra den typiske
Muromachi-have, hvor stenene står i fladen - er en havetype, der sandsynligvis
hører til Genroku-æraen (1688-1704) og
dermed ikke kan tilskrives Enshu.
Shigemori, K.: Japanese Gardens. Islands
of Serenity, Japan Publications Inc.,Tokyo
1971, p. 228.
Ponsonby-Fane, R.A.B.: Kyoto, The Old

Capital of Japan, (1956) The Ponsonby
Memorial Society, Kyoto, rev. ed. 1966, p.
155.
En sammenligning af fotoet fra Nanzenji Hojo p. 286 med illustrationen p. 411
fra Miyako rinsen meisho zue, Berømte
haver og steder i Kyoto (1799), af Akisato
Rito, giver et indtryk af rummeligheden
i „det japanske perspektiv.“
I det engelske resumé af Mori Osamus
bog om Kobori Enshu, der regnes for et
hovedværk om Enshu, står der omvendt,
at der findes dokumenter, der viser, at
Enshu på foranledning af Suden (15691633), zen-præsten ved Konchi-in, forestod (supervised) anlæggelsen af sydhaven ved Nanzen-ji Hojo. Så muligvis er
begge dele rigtigt: sydhaven er anlagt først
i 1600-tallet og ændret sidst i århundredet. I sin gennemgang af Enshu-projekter
nævner Mori til gengæld ikke Joju-in med
ét ord.
Mori, O.: Kobori Enshu no sakuji, (Et studie af Kobori Enshus arbejder) Nara National Research Institute of Cultural Properties 1966, p. 4.
237 Daisen-in opførtes i årene 1509-13 og
hondoen er en af de tidligst bevarede eksempler på den såkaldte shoin-arkitektur.
Haverne omkring Daisen-in er af kare
sansui-typen, anlagt i sten og grus, og står
centralt i den japanske havekunsts historie. De tilskrives ofte Daisen-ins første abbed, Kogaku Shuko (1465-1548), hvilket
har belæg i en biografi, der blev lavet om
ham i 1551, og der har givetvis været anlagt haver i forbindelse med hovedhallens
færdiggørelse i 1513.
Men at dømme fra andre samtidige kilder,
skriver Wybe Kuitert, matcher Daisen-ins
overdådige stensætninger slet ikke Ko-

gakus uprætentiøse natur. Og han slutter
fra flere samtidige kilder, at sten fra en
anden have, der tilhørte Mibuchi-familien
og er tilskrevet Soami (der også antages
at have udført Daisen-ins fusuma), blev
flyttet til Daisen-in en gang mellem 1574
og 1582. Det ligger ikke præcist klar t,
hvilke sten, det drejer sig om, men Kuitert
vurderer, at netop nordøsthavens hovedelement, det tørre vandfald, var et oplagt
motiv for den kinesisk orienterede tuschmaler Soami, og at Daisen-ins nordøst-have
således kunne rumme elementer fra
Soamis hånd, selvom han forlængst var
død ved stensætningens overf lyttelse til
Daisen-in.
Kuitert, W.: Themes, Scenes, and Taste in
the History of Japanese Garden Art, J.C.
Gieben Publisher, Amsterdam 1988, pp.
110-13.
Daisen-ins sydhave er stadig idag en tom
grushave, ligesom i sin tid Shinju-ans sydhave. Heroverfor virker Daisen-ins smalle haverum langs hondoens nordøstlige
hjørne voldsomt overfyldt - havens tomhed er brudt eller af rent filosofisk-spekulativ karakter. Flere zen-mennesker har
også givet udtryk for, at de ikke indregner
den nordøstlige have blandt de ægte zenhaver.
Denne oplevelse af sammenstuvethed - at
en række sublime haveelementer er klemt
sammen på det forkerte sted - passer godt
med at haveelementer, der kunne aktivere
et langt større tomrum, på et tidspunkt i
slutningen af 1500-tallet blev overført fra
Mibuchi-familiens have til Daisens-ins
snævre haverum.
Daisen-ins haver er yderligere beskrevet i:
Hvass, J.: „Minnen om Daisen-in“ in Utblick Landskap 3/1991, pp. 28-33.
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Yü Chien: Klar morgen i en bjerglandsby, tusch-maleri fra midten af 1200-tallet (udsnit)
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238 Om Aum Shinrikyo, se note 62.
239 Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitoku-ji,
Kodansha International,Tokyo, New York
& San Francisco 1974, p. 146.
Zen at Daitoku-ji er, ligesom bogen Unraveling Zen’s Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way, angivet at være skrevet af
Covell og Yamada. Men i begge bøger
figurerer gentagne gange et covellsk
fortæller-jeg - enkelte gange endog med
markeret uenighed.
240 Shinju-an er med sine lejeindtægter fra
jordtilliggender ikke afhængig af sine
entréindtægter og havde måske bedre
økonomi ved at holde fuldstændig lukket.
Men bag myten om at være et lukket tempel opretholder Shinju-an en begrænset
besøgsmulighed. F.eks. er en te-skole som
Ura Senke årligt tilbagevendende gæst.
Et tempel som Daisen-in er omvendt afhængig af sine entré- og souvenirindtægter. Daisen-in var i årene efter Meiji-restaureringen i 1868, hvor buddhismen fik fjernet en række af sine hidtidige indtægtsmuligheder, dårligere stillet rent økonomisk. Daisen-in var derfor kort efter århundredskiftet tvunget til at sælge sine
fusuma-malerier af Kano Motonobu og
Kano Yukinobu, ligesom man var tvunget
til at pantsætte sine berømte fusuma, som
er tilskrevet Soami (d. 1525), for at have
råd til at afholde ceremonierne i forbindelse med 400-års dagen for grundlæggerens
død. De Soami-fusuma, man idag ser i
Daisen-ins hojo, er således kopier. Originalerne findes ved Tokyo National Museum (Kano-brødrene) og Kyoto National
Museum (Sesshu).
Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitokuji, Kodansha International, Tokyo, New
York & San Francisco 1974, pp. 102-03.

241 Takuan-pickles er saltsprængte og mælkesyregærede daikon, kinaradiser, fremstillet i en proces, som blev opfundet af
Daitoku-jis 154. abbed, Takuan Soho
(1573-1645).Takuans levned havde mange paralleller til Ikkyus - han var også svær
at holde indenfor Daitoku-jis rammer.
Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitokuji, Kodansha International, Tokyo, New
York & San Francisco 1974, p. 150.
242 Disse fem gokan no ge refleksioner findes meget forskelligt oversat. Specifikt i
forbindelse med Shinju-an fremstår de i
vi-form i:
Ibid.
Samme fem refleksioner findes i jeg-form
i en lidt længere udgave i:
Yoneda, S.: Good Food from a Japanese
Temple, (1982) Kodansha International,
Tokyo, New York & San Francisco, 2. ed.
1984, p. 38.
243 Ibid., pp. 33 og 42.
Kaiseki-køkkenet, den yderst forfinede
japanske kogekunst, der blev udviklet
med te-ceremonien, har sit udspring i
shojin-traditionen. Se kapitlet Refleksioner i te-rummet, p. 315.
244 Dette udsagn stammer fra den kinesiske
lægdiscipel P’ang Chü-Shih, på japansk
kaldet Ho Koji (8. årh. e.Kr.) og findes
gengivet i:
Suzuki, D.T.: Zen and Japanese Culture,
(1959) Princeton University Press, New
York 1973, p. 16.
245 Gengivet i Chang Chung-yuan: Creativity
and Taoism, The Julian Press, New York
1963, p. 37.
The Humble Valley of the World er et billede på ikke-bestræbelsen aldrig at søge
fremstående poster eller store præstationer, men at forblive i en tilstand af ydmygt

lyttende ikke-virksomhed (wu-wei).
246 Suzuki, D.T.: Zen and Japanese Culture,
(1959) Princeton University Press, New
York 1973, p. 13.
Tenno Dogo er det japanske navn for den
kinesiske zen-mester Tien-t’ai Te-shao
(748-807).
247 Pallis,T.: Zen. Træning og tradition, Borgen, København 1990, p. 112.
248 Da Taut stod på Katsura Rikyus månebetragtningsbalkon, brød tårerne frem. At
samme tradition havde frembragt Toshugu-helligdommene i Nikko, overlæsset
med ornament og iklædt stærke farver,
blev forklaret med en teori om to strømme, repræsenteret i jomon- og Yayoi-kulturen, som definerede den japansk kulturs
udtryksfelt. Taut skriver om sit andet besøg i Katsura, maj 1934 i:
Taut, B.: Houses and Peoples of Japan,
John Gifford Ltd. 1938, pp. 271-93.
Året før havde Taut, som noget af det første, han så i Japan, besøgt Katsura Rikyu.
Allerede da havde han været rørt til tårer,
og skrev efterfølgende artiklen „Eternal
Katsura.“
Ito, T.: „Interpretations Vary; Katsura Remains“ in Baba, S. (Ed.): Katsura, Shinkenchiku-sha, Tokyo 1983, p. 5.
Walter Gropius sagde i et interview efter
sin Japan-rejse i 50erne lige ud: Unge arkitekter, glem alt om Rom, rejs til Japan.
Modstillingen af jomon- og Yayoi-kulturen
bliver nærmere belyst i slutningen af kapitlet Refleksioner i te-rummet, pp. 380
ff. i forbindelse med behandlingen af Katsura Rikyu.
249 Jævnfør betragtninger over kulturdialogens potentiale i de indledende kapitler.
250 Som allerede tidligere påpeget har den
japanske kultur en synkretistisk inklinaKalligrafi af Hisamatsu Shin’ichi (18891980) med tegnet for Butsu, Buddha
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tion. Dette afspejler sig snart sagt selvfølgelig i det komplekse sæt af ideer og antagelser, som den japanske formverden er
indspundet i.
251 Shinran accepterede end ikke disciple de var „venner i troen.“ Heller ikke Honen, Shinrans lærer, havde planer om at
oprette en ny sekt, skriver Lidin: „Han
byggede aldrig noget tempel og organiserede heller ikke sine troende. Derimod
hævdede han, at alle de steder, nenbutsu
blev reciteret af troende, var templer.“
Lidin, O.G.: Japans Religioner, Politikens
Forlag, København 1985, pp. 134 og 138.
Honen havde med sin helt enkle udlægning af buddhismen, hvor troen, nåden og
nenbutsu-påkaldelsen (nenbutsu betyder
at kalde på Buddha) stod i centrum, stor
gennemslagskraft i de brede befolkningslag - alt for stor gennemslagskraft, mente
de gamle, etablerede sekter. Honen blev
forvist fra Kyoto til Shikoku i 1207, men
fik dog lov til at vende tilbage nogle år
senere. I 1227 blev alle hans tilhængere
fordrevet fra Kyoto. Særlig tendai-sekten
søgte at undertrykke disse nye trosbuddhistiske sekter, og den topbevæbnede
sekt brændte det store Hongan-ji-tempel
af både i 1326 og 1465.
Ibid., pp. 160.
Ponsonby-Fane, R.A.B.: Kyoto, The Old
Capital of Japan, (1956) The Ponsonby
Memorial Society, Kyoto, rev. ed. 1966, pp.
270-71.
252 Det var kegon-buddhismen, der hermed
etablerede en position som statsreligion
- en position, som forskellige buddhistiske
sekter på skift skulle overtage op gennem
den japanske historie, helt frem til Meijirestaureringen i 1868, hvor shinto tildeltes
denne rolle. Daibutsus forbillede var

kinesisk, man havde i Lo-yang indviet en
27 meter høj statue af Lochana Buddha,
Den universelle, kosmiske Buddha.
Lidin, O.G.: Japans Religioner, Politikens
Forlag, København 1985, pp. 91 og 94-95.
253 Begge Momoyama-periodens herskere,
Oda Nobunaga (1534-82) og Toyotomi
Hideyoshi (1537-98) brugte flittigt den
arkitektoniske iscenesættelse til at befæste
og manifestere en statsdannelse, der på
den tid endnu var i sin vorden. De optræder begge i næste kapitel, Refleksioner i
te-rummet, se pp. 337 ff.
254 Se note 193.
255 Pirsig, R.M.: Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, (1981) Transworld
Publishers, London 1974.
256 Den buddhistiske terminologi er kun delvist oversættelig til dansk og kun delvist
oversat. Hele denne diskussion ville være
lidt lettere på engelsk, hvor der efterhånden er etableret en terminologisk tradition. Der ligger dog i sprog med udspring
i en dualistisk kulturtradition næsten uoverstigelige hindringer i at beskrive et
fænomen som zen, som systematisk søger
at komme udenom dualistiske forviklinger. Selv på kinesisk og japansk synes det
daglige sprog at komme til kort. Hele
dette kulturelle kompleks kan siges at
være opbygget som et forsøg på at pege
direkte på virkeligheden - uden sprogets
eller bevidsthedens mellemkomst. Som
Tao teh ching indledes: „Det Tao som kan
benævnes er ikke det egentlige Tao. Det
navn som kan nævnes er ikke det egentlige navn.“
Damsholt, S. (overs.): Laotse. Tao teh
ching, Sankt Ansgars Forlag, København
1985, p. 57.
Mine forsøg hér på en indkredsning af
Daitoku-jis hatto, doktrin- eller dharma-hal, med dens markant udkragede tage. Denne byggemåde blev introduceret af zen-sekten, men anvendes i mange andre sammenhænge
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zen-æstetikken er således gjort med en
smertelig bevidsthed om opgavens næsten uoverstigelige, sproglige komplikationer. Jeg har afstået fra at gennemføre en
egentlig filosofisk diskussion af zen-æstetikkens repræsentation af the Formless
Self. Det ligger dels ud over mine evner,
og dels er det i min forståelse af emnet et
åbent spørgsmål, om det fører til nogen
uddybet forståelse. Man kommer hermed
snarere til at lægge en mur af sproglige og
konceptuelle konstruktioner mellem
menneske og fænomen - og slår hermed
kiler ned mellem noget fundamentalt uadskilleligt. Derfor har jeg her, på min baggrund af omfattende markstudier, litteraturstudier og personlig refleksion, søgt at
præsentere zen-æstetikken med en vis
appel til den intuitive tilegnelse.
Der findes dog, særlig indenfor den såkaldte Kyoto-skole, solide gennemførelser
af den filosofiske diskussion, se f. eks.:
Nishitani, K.: Religion and Nothingness,
University of California Press, Berkeley, Los
Angeles & London 1982.
257 Hisamatsu, S.: Zen and the Fine Arts,
(1971) Kodansha, Tokyo & New York
1982, p. 16.
258 Se note 90.
259 Se ill. fra hovedstrukturerne på Daitokujis hovedakse pp. 244-45 og 419.
260 Murata Jiro gennemgår en række karakteristika for zen-stilen, med dens karakteristiske, komplekse udkragninger i tagfoden og stærkt svungne tagformer i:
Murata, J.: „The Main Hall of the Shuonan Temple“ in Japan Architect 9/1962, pp.
76-81.
261 Hisamatsu,S.: Zen and the Fine Arts, (1971)
Kodansha,Tokyo & New York 1982, p. 73.
262 Ibid., pp. 7, 27 og 40.
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Det synes at være samme neokonfucianske strømning, som med nogle århundreders forskydning overtager kunst- og
kulturlivet både i Kina og Japan. Hisamatsu går dog ikke særlig langt ind i diskussionen om hvordan og hvorfor, men
taler i generelle vendinger om, at zen i
først Kina og siden i Japan blev ekstremt
formaliseret - og for Japans vedkommende
om, at te-ceremonien henfaldt til rent tidsfordriv.
263 Hisamatsu understreger gentagne gange
i Zen and the Fine Arts at det kulturelle
kompleks, som te-æstetikken udgør, er
unikt i verden. Dette føles lidt som en
reaktion på en kunsthistorisk totaltydning,
der med sin altindordnende årsag-virknings-logik fik reduceret Japan til en yderlig lille kinesisk provins. Dette er ikke
særlig flatterende for den nationale selvfølelse og svarer lidt til, hvis Danmark var
reduceret til blindtarm i et lidt mislykket
krydsningsforsøg mellem Grækenland og
Rom - eller til Tysklands nordligste provins.
Direkte adspurgt af Paul Tillich i en samtale i 1957, om han kunne give et eksempel på et kunstværk fra den vestlige verden, hvori dette formløse Selv kommer til
udtryk, må Hisamatsu svare, at det kan han
ikke. Han har kun set udtryk, der på overfladen kunne minde derom. Se:
„Dialogues, East and West. Conversations
Between Dr. Paul Tillich and Dr. Hisamatsu Shin’ichi. Part One“ in The Eastern
Buddhist, n.s. vol. IV no. 2 1971, p. 103.
Uden at ville gå dybere ind i den diskussion, mener jeg, at hans rette svar kunne
have været, at det ønsker han ikke at se.
For givet er der ikke mange chancer for
at møde det formløse Selv udtrykt i mo-

derne vestlig kunst, dertil står konceptet
og den moderne kunstner selv gennemgående alt for meget i centrum. Men derfra og til at slutte eller forvente, at det ikke
kommer til fuldt udtryk under nogen form
i Vesten, er i underlig dissonans med Hisamatsus eget udsagn om, at dette formløse
i zen på ingen måde er begrænset til zen.
Hisamatsu, S.: Zen and the Fine Arts,
(1971) Kodansha,Tokyo & New York 1982,
p. 60.
264 Ibid., p. 25.
Murata Shuko (1422-1502), Takeno Joo
(1502-55) og særlig Sen Rikyu (1522-91)
bliver yderligere belyst i det følgende
kapitel, Refleksioner i te-rummet. Disse
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