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pp. 29-30 (fukinsei) og 54-55 (mu-ho).
Jeg har medtaget både den japanske og
den engelske benævnelse (iTokiwas oversættelse), og har søgt at indkredse den
danske betydning med et antal ord frem
for at påtvinge de syv karakteristika blot
ét enkelt dansk ord. De japanske termer
findes ikke i Zen and the Fine Arts, men
derimod i en artikel fra 1970:
Hisamatsu, S.: „The Nature of Sado Culture“ in The Eastern Buddhist vol. III no.
2 1970, pp. 9-19.
274 Jeg vil ikke gentage dette ved hver af de
syv karakteristikas negerede form, men for
at Hisamatsus karakteristika giver fuld
mening, skal negationen forstås som en
negation af dualismen - i dette tilfælde
således en negation af dualismerne perfekt-imperfekt og symmetrisk-asymmetrisk.
Dette har mange paralleller til hvad Sonja
Arntzen kalder Dialectic of Non-Duality,
og hvad Ikkyu med mester Ryosen søgte
at pege på med udsagnet: Gør meget godt,
gør intet ondt. Se pp. 265-67.
275 Hisamatsu, S.: „The Nature of Sado Culture“ in The Eastern Buddhist vol. III no.
2 1970, pp. 12-13.
276 Hisamatsu, S.: Zen and the Fine Arts,
(1971) Kodansha,Tokyo & New York 1982,
pp. 30-31 (kanso) og 55-56 (mu-zatsu).
277 Sado er samme ord som chado og betegner - ligesom en tredje betegnelse, chanoyu, varmt vand til te - teens vej. Suffikset -do er det kinesiske tegn for tao.
278 Hisamatsu, S.: „The Nature of Sado Culture“ in The Eastern Buddhist vol. III no.
2 1970, p. 14.
279 Hisamatsu, S.: Zen and the Fine Arts,
(1971) Kodansha, Tokyo & New York
1982, p. 65.

Nancy Wey skriver i en artikel bygget op
omkring netop disse fusuma-malerier af
Hasegawa Tohaku, at „the ‘Maple Tree’ ...
is striking for its exuberant colours; the
vigorous energetic tree trunk; and the
wild profusion of f lowers and leaves.“
Wey, N: „The Zen ‘Maple Tree’ Painting of
the Chishaku-in“ in Oriental Art vol. XXIV
no. 4 1978, p. 433.
Wey kommer ikke ind på Hisamatsus vinkel, men diskuterer disse fusuma-maleriers
store umiddelbare forskellighed fra Hasegawas typiske monokrome arbejder, som
mere umiddelbart falder indenfor zen-genren. Artiklen rummer mange gode informationer om Hasegawa Tohaku og en række af hans øvrige arbejder, men en diskussion som den ovennævnte falder i Hisamatsus perspektiv fuldstændig til jorden.
Tidligere kunne man opleve de originale
fusuma i en særlig bygning ved Chishakuin. Idag er der sat plastic-coatede erstatninger op, belyst med frithængende lysstofrør - en forbrydelse mod både ahornbilledet, den smukke shoin-bygning og haverummet udenfor, der mangler sin bagvæg,
når alle shoji-panelerne er taget bort for
at man kan se erstatningerne on location.
280 Hisamatsu, S.: Zen and the Fine Arts,
(1971) Kodansha, Tokyo & New York
1982, pp. 31-32 (koko) og 56-57 (mu-i).
281 Ibid., p. 31.
282 Ud over wabi og sabi nævner Hisamatsu
i forbindelse med det tredje karakteristikon begrebet shibui, en behersket, funktionel elegance. I beskrivelsen af det fjerde karakteristikon, naturalness, omtaler
Hisamatsu f.eks. igen sabi, med referencer også til asymmetri. Han er ikke særlig eksplicit om disse tre størrelsers indplacering i de syv karakteristika, men jeg
I Omote Senkes roji-have må man for at entre den mellemste roji kravle igennem en nakakuguri, den mellemste kravle-igennem-indgang. Se note 326 om Omote Senke
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tror i hans ånd at kunne sige, at wabi og
sabi er karakteristika, som har dybe fællestræk med alle disse syv zen-æstetiske
karakteristika og fuldgyldigt kan karakterisere måder, hvorpå det formløse Selv
udtrykker sig.
Når de ikke indgår direkte i Hisamatsus
syv-foldige struktur, er det sandsynligvis
fordi disse termer i forvejen har en bred,
folkelig anvendelse. Det er således overhovedet ikke alt, der er betegnet wabi,
sabi eller shibui, som er udtryk for det
formløse Selv. Wabi og sabi vil i næste kapitel, refleksioner i te-rummet, blive taget op i et bredere historisk perspektiv.
283 Ibid., pp. 32-33 (shizen) og 57 (mu-shin).
284 Ibid.
285 Hisamatsu, S.: „The Nature of Sado Culture“ in The Eastern Buddhist vol. III no.
2 1970, p. 15.
286 Ibid.
Se yderligere oplysninger om Namporoku i note 307.
287 Wu-wei er beskrevet i kapitlet På havearbejde i Shinju-an, p. 283.
288 Kan man kalde en bestræbelse, der er en
ikke-bestræbelse, for en inklination? Ellers
bliver det disse på dansk ufordøjelige
udsagn om et formløst Selv, der udtrykker
sig og på samme tid er det udtrykte, der
ikke er det udtrykte, men dets ikke-udtryk
hvor negeringen må forstås som ikkenegativ, trans-dualistisk og ...
Hundrede gange undervejs fortrød jeg at
have påbegyndt dette halsløse projekt at
udsætte en størrelse som Hisamatsus karakteristika - som jeg efterhånden havde
en oplevelse af at have en vis intuitiv for
ikke at sige eksistentiel tilegnelse af - for
kombinationen af min begrænsede fatteevne, det danske sprogs hjælpeløshed

overfor ikke-dualistiske udsagn og det
mindstemål af strukturel og analytisk konsekvens, man med rimelighed kunne forvente af en afhandling. Én ting står klart:
det danske sprog er gennemført dualistisk
i sin inklination.
289 Hisamatsu, S.: Zen and the Fine Arts,
(1971) Kodansha,Tokyo & New York 1982,
pp. 33-34 (yugen) og 57-58 (mu-tei).
290 Hisamatsu, S.: „The Nature of Sado Culture“ in The Eastern Buddhist vol. III no.
2 1970, p. 16.
291 Selvom Zeami ofte bliver nævnt som noteatrets skaber, stod han på sin side i lære
hos sin far. Det var dog med Zeami, at der
gradvist kom en dybere zen-dimension
ind i no-spillet - en udvikling, der blev uddybet med Zeamis svigersøn Zenchiku. Se
note 198 vedrørende forbindelsen mellem
Zeami, Zenchiku, Ikkyu og Shinju-an.
En række af Zeamis skrifter findes oversat til dansk i: Zeami. Den hemmelige
tradition i no. Heri er yugen lidt håndfast
oversat til enten fin fortryllelse eller (ungdommelig) ynde. Se:
Berg, M.: Zeami. Den hemmelige tradition i no, Odin Teatrets Forlag 1971, pp.
239, 240 og 242.
Med udgangspunkt i Zeami gennemgår
Izutsu Toyo yugen i essayet „The Metaphysical Background of the Theory of
Noh“: „Yu, the first component of the
word yugen, usually connotes faintness or
shadowy-ness, in the sense that it rather
negates the self-subsistent solidity of existence, or that it suggests insubstantiality,
or more accurately the rarefied quality of
physical concreteness in the dimension
of empirical reality. Gen, the second component of the word, mens dimness, darkness or blackness. It is the darkness cauTobiishi, trædesten, leder fra naka-kuguri videre frem gennem Omote Senkes mellemste roji
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sed by profundity; so deep that our physical eyesight cannot possibly reach its
depth, that is to say, the darkness in the
region of unknowable profundity.“
Izutsu,T. og Izutsu,T.: The Theory of Beauty in the Classical Aesthetics of Japan,
Martinus Nijhoff Publishers, den Haag,
Boston & London 1981, p. 27.
I samme bog har Izutsu Toshihiko & Toyo
oversat fire tekster af Zeami, „The Nine
Stages,“ „The Process of Training the Nine
Stages,“ „Observations on the Disciplinary Way of Noh“ samt „Collecting Gems
and Obtaining Flowers.“ Disse fremtræder gennemgående anderledes indsigtsfulde end den førstnævnte oversættelse.
Ibid., pp. 97-134.
Haga Koshiro giver ligeledes en række
eksempler på Zeamis brug af yugen (og
mu-shin) i sit essay:
Haga, K.: „The Wabi Aesthetic through the
Ages“ in Varley, P. et Kumakura I. (Eds.): Tea
in Japan. Essays on the History of Chanoyu, University of Hawaii Press, Honolulu
1989, pp. 207-10.
292 Hisamatsu, S.: Zen and the Fine Arts,
(1971) Kodansha, Tokyo & New York
1982, p. 76.
293 I Refleksioner i te-rummet, pp. 313 ff. er
Shinju-ans te-rum, Teigyoku-ken, fra 1639
modstillet Sen Rikyus te-rum, Tai-an, fra
1582-83.
294 Hisamatsu, S.: Zen and the Fine Arts,
(1971) Kodansha,Tokyo & New York 1982,
pp. 34-35 (daisuzoku) og 58 (mu-ge).
295 Ibid., pp. 34-35.
296 Hisamatsu, S.: „The Nature of Sado Culture“ in The Eastern Buddhist vol. III no.
2 1970, p. 16.
Heri benytter Hisamatsu for det sjette karakteristikon overskriften unworldliness.

297 Hisamatsu, S.: Zen and the Fine Arts,
(1971) Kodansha,Tokyo & New York 1982,
p. 58.
298 Ibid., pp. 36 (sei-jaku) og 59 (mu-do).
299 Ibid., p. 36.
300 Ibid., p. 59.
Slutningen lyder direkte oversat: „kun ...
når der er ingen form.“ Mere omskrevet
kunne oversættelsen lyde: „kun ... når
man/noget hviler i det formløse.“
301 Ibid., p. 60.
302 Dette skal dog ses i lyset af betragtningerne i kapitlet Den Japanske ABC om neokonfucianismens indtrængen i og systematiske A-gørelse af et arbejdsrum, som
oprindelig havde en prægnant C-inklination.
303 Teen kom til Japan allerede med den første buddhisme i det 6. århundrede. Det var
en ganske kostbar blok-te, en form for te,
som man stadig kan finde i Tibet, Bhutan
og Nepal. Den blev ikke produceret i Japan og fandt derfor aldrig nogen bredere
anvendelse her, men blev drukket ved
hoffet.Te-planten kom med zen-buddhismen til Japan i 1100-tallet, og teen blev
hurtigt en populær drik. I det 15. og 16.
århundrede solgte man for små penge te
udenfor templerne.
Teen dyrkes idag mange steder i Japan,
men den macha, som anvendes i te-ceremonierne, kommer fra nogle få plantager
i Uji-området, syd for Kyoto, hvor kvaliteten og behandlingen af te-bladene gennem århundrederne har været særlig fin.
304 Efter at gæsterne er kommet ind i te-rummet, bringes ilden ind i form af forglødede
trækul i en skål med aske, ilden bygges op
i ildstedet, ro, et metalkar i et forsænket
kvadrat i gulvet, og vandet sættes over i
en jernkedel. Ildens indplacering i cereBaiken-mon, Blommebetragtnings-portalen, markerer i Omote Senkes roji overgangen fra den
mellemste til den inderste roji. Se plan p. 445
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monien varierer efter årstiden, men der
findes temae, præcise forskrifter for hvor
mange stykker trækul, af hvilke former og
træsorter, der medgår, ligesom der findes
temae for alle andre forhold i te-rummet.
Temae bliver nærmere defineret p. 322.
Om temae forbundet med ilden, se:
„Temae - Tea Procedure: Shozumi (ro)“ in
Chanoyu Quarterly 55 1988, pp. 50-64.
305 Der er ofte tale om ganske små nuanceforskelle. F.eks. er noget af det, der skiller
Ura Senke- og Omote Senke-skolerne,
som begge fører deres tradition tilbage til
Sen Rikyu, om man træder op i bygningen
med venstre eller højre fod først, når man
forud for ceremoniens begyndelse samles i et rum for herfra at bevæge sig ind
i roji-haven.
En typisk Ura Senke chakai-ceremoni
findes gennemgået i tekst og billeder i:
Kawashima, S.: „Midday Tea in the Urasenke Manner“ in Sen, S. (Ed.): Chanoyu.
The Urasenke Tradition of Tea, Weatherhill, New York & Tokyo 1988, pp. 120-141.
306 Tsutsui, H: „The Histor y of the Kaiseki
Meal“ in Chanoyu Quarterly 78 1994, p. 8.
307 Namporoku (eller Nampo Roku) er en
form for kompendium over Rikyus teceremoni, som er optegnet af zen-munken
Nambo Sokei, en af Rikyus disciple. Sokei
var præst ved Nanshu-ji i Sakai, hvor Rikyu
havde praktiseret zen siden sin barndom.
Mens der ikke er tvivl om, at Namporoku
er et præcist udtryk for Rikyus syn på teceremonien, hersker der nogen tvivl om,
hvor direkte Rikyu har været involveret
i dens tilblivelse og udformning. Namporoku har syv dele, hvoraf de første seks
bærer Rikyus segl, mens den sidste del er
skrevet i 1593, to år efter Rikyus død.
Op gennem 1600-tallet var disse opteg-

nelser kun videregivet i helt snævre kredse. Først mod slutningen af århundredet,
hvor te-ceremonien oplevede en Rikyurenæssance, vandt teksten en vis berømmelse. Rikyu stod da endegyldigt som den,
der havde bragt wabi-te-ceremonien til
perfektion. Den Namporoku, der eksisterer idag, blev samlet af te-manden Tachibana Jitsuzan (1655-1708) i årene op til
Rikyus 100-års dødsdag i 1691. Men den
blev ikke udgivet, kun kopieret i fire eksemplarer. Se:
Hirota, D.: „The Practice of Tea 3: Memoranda of the Words of Rikyu. Namporoku
Book I“ in Chanoyu Quarterly 25 1980,
pp. 31-32.
Første del af Namporoku, der rummer en
samling af Rikyus udsagn om at drikke te,
findes sammen med dele af den posthume del af Namporoku oversat i:
Ibid., pp. 33-47.
Første del findes ligeledes oversat i:
Izutsu,T. og Izutsu,T.: The Theory of Beauty in the Classical Aesthetics of Japan,
Martinus Nijhoff Publishers, den Haag,
Boston & London 981, pp. 135-58.
Tekster som Namporoku er typisk først
blevet offentligt tilgængelige i moderne
tid. De var tidligere betragtet som velbeskyttede familiehemmeligheder, og indlæring udenfor familiens helt snævre kreds
foregik gennem det direkte eksempel, den
stadige øvelse og den mundtlige videregivelse.
Ofte angives Nambo Sokei at være uden
kendt fødsels- og dødsår, men i et diagram
overmennesker, der har studeret te i forlængelse af Ikkyu og Shuko, angiver
Covell & Yamada, at Nambo Sokei skulle
være født ca. 1546.
Covell, J. & Yamada, S.: Unraveling Zen’s
Trædestenene leder gennem den inderste roji til Fushin-an, Uvishedens hytte (1646), opført
af Sen Sosa (1613-72). Det nuværende Fushin-an er dog en rekonstruktion fra 1913
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Red Thread. Ikkyu’s Controversial Way,
Hollym International, Elizabeth NJ &
Seoul 1980, p. 270.
308 Ibid., p. 38.
I „The History of the Kaiseki Meal“ findes
rekonstrueret et kaiseki-måltid (pp. 3031), som Rikyu i 1591 serverede for Tokugawa Ieyasu (1542-1616), en af den tids
højtstående feudalherrer, som senere skulle blive den første shogun i Tokugawaregimet. Dette måltid kan i al sin raffinerede enkelhed være på en enkelt lille
bakke. Man forstår umiddelbart, hvad det
var, Rikyu advarede mod skulle finde vej
til det lille te-rum i takt med fyrsternes
interesse derfor, hvis man sammenligner
med et andet måltid, der er rekonstrueret
i samme artikel (pp. 15-19). Det blev serveret 9 år tidligere for Oda Nobunaga
(1534-82) og samme Tokugawa Ieyasu. For
hver kuvert medgik ved den lejlighed fem
fulde, anrettede bakker plus desserten.
Tsutsui, H: „The History of the Kaiseki
Meal“ in Chanoyu Quarterly 78 1994, pp.
7-46.
309 Idet Namporoku ikke var nogen publiceret bog, men optegnelser beregnet for
videregivelse til en meget snæver kreds,
vandt Rikyus skrivemåde kun langsomt
indpas. Den fandt dog fra 1800-tallet vej
til litteraturen.
Ibid., pp. 21, 25 og 29-32.
310 Rikyu selv brugte ikke noget tilliggende
rum til sine måltider. Det var te-mesteren
Furuta Oribe (1543-1615), der introducerede brugen af kusari-no-ma, et tilliggende shoin-rum, hvis mere generøse proportioner gav en friere ramme for måltidet.
Kumakura, I.: „Kan’ei Culture and Chanoyu“ in Varley, P. & Kumakura I. (Eds.): Tea
in Japan. Essays on the History of Cha-

noyu, University of Hawaii Press, Honolulu 1989 p. 141.
Murai, Y.: „Furuta Oribe“ in Chanoyu
Quarterly 42 1985, p. 44.
Furuta Oribe, elev af Rikyu og efter Rikyus
død den toneangivende te-mester, behandles nærmere senere i kapitlet. I slutningen
af kapitlet præsenteres ligeledes te-pavillonen Shokin-tei med dens kombination
af det lille te-rum og mere rummelige, tilliggende rum. Se pp. 327 ff. og plan p. 459.
311 Furuta, S.: „The Philosophy of the Chashitsu 5.The Garden“ in Japan Architect
5/1964, p. 79.
312 Nitschke, G.: The Architecture of the Japanese Garden, Right Angle and Natural
Form, Benedikt Taschen Verlag, Köln 1991,
p. 171.
313 Sagde den kinesiske zen-mester Yung-chia
Hsuan-chüeh, på japansk kaldet Yoka
Genkaku (665-713), i en tid før formaliseringen i zen. Udsagnet er gengivet i:
Nishibe, B.: „Zen Monks and the Formation of the Way of Tea“ in Chanoyu Quarterly 28 1981, p. 8.
314 Furuta, S.: „The Philosophy of the Chashitsu 5.The Garden“ in Japan Architect
5/1964, p. 82.
Se note 464 vedrørende Zencharokus oprindelse. Zencharoku findes oversat til engelsk i:
Hirota, D.: „The Practice of Tea 5:The Zen
Tea Record. A Statement of Chanoyu as
Buddhist Practice“ in Chanoyu Quarterly
54 1988, pp. 32-59.
315 Shuun-an var Nambo Sokeis residens ved
zen-templet Nanshu-ji i Sakai, et tempel
associeret til Daitoku-ji, og Nambo var den
af Rikyus disciple, som samlede Rikyus
lære i Namporoku.
Roji Seicha Kiyaku-afsnittet fra NampoKig mod daime-måtten, hvorfra te-mesteren tilbereder teen. Fushin-an er en 3¾ tatami-måttes
soan-chashitsu, en såkaldt græstækket te-hytte

425

Noter, Shinju-an
roku findes oversat til engelsk i:
Hisamatsu, S.: „The Significance of the
Nampo Roku“ in Chanoyu Quarterly 52
1987, p. 13.
Shuun-an er grundlagt af Gio Jotei (14261506) og har således forbindelser bagud
til kredsen omkring Ikkyu. Se note 167.
316 Dharma er i buddhistisk sprogbrug en
meget kompleks glose med mange forskelligartede anvendelser. Den kommer af
sanskrit og betegner universets religiøse
lovmæssighed. Dharma kan også betegne
den samlede buddhistiske litteratur (i betydningen de hellige skrifter) eller som i
zen betegne den lære, en discipel modtager af sin mester. Den discipel, som når
satori, har modtaget sin mesters fulde
dharma og betegnes som dharma-arving.
Zen lever i og med disse dharma-linjers
fortsatte videreførelse.
317 Furuta, S.: „The Philosophy of the Chashitsu. Conclusion:The Tea Ceremony of Senno-Rikyu“ in Japan Architect 12/1964, p.76.
318 Furuta, S.: „The Philosophy of the Chashitsu 5.The Garden“ in Japan Architect
5/1964, pp. 79 og 80.
319 De toneangivende te-mestre i te-ceremoniens formative periode havde alle denne
stærke zen-tilknytning. Se note 408 om
Rikyus tilknytning til zen-verdenen.
320 Furuta, S.: „The Philosophy of the Chashitsu 6. Flowers in the Tearoom“ in Japan
Architect 7/1964, p. 81.
Takeno Joo (1502-55) var den ene af Rikyus te-lærere - og den vigtigste. Det var
gennem Joo, at Rikyu blev sporet ind på
soan-te-ceremonien. I appendiks I efter
dette case-studie findes et diagram over
lærer-discipel-forholdet forud for Rikyu,
se p. 473.
De to digte af Fujiwara no Teika (1162-

1241) og Fujiwara no Ietaka (1158-1237)
er klassiske wabi-referencer og findes
gengivet p. 344.
321 Furuta, S.: „The Philosophy of the Chashitsu 5.The Garden“ in Japan Architect
5/1964, p. 82.
322 Furuta, S.: „The Philosophy of the Chashitsu 6. Flowers in the Tearoom“ in Japan
Architect 7/1964, p. 83.
323 Jævnfør refleksionerne over wu-wei i kapitlet På havearbejde i Shinju-an samt
kapitlet Zen og kunstnerisk arbejde om
Hisamatsus syv zen-æstetiske karakteristika.
324 Furuta, S.: „The Philosophy of the Chashitsu 7. The Stepping-Stones“ in Japan
Architect 8/1964, p. 88.
325 Tsukubai betyder direkte oversat „et sted,
hvor man må bøje sig ned,“ og dette steds
største sten, med dens vandfyldte hulhed
eller udhuling i toppen, benævnes chozubachi, hvilket direkte oversat betyder et
„hånd-vandbassin.“ Se:
Nitschke, G.: The Architecture of the Japanese Garden, Right Angle and Natural
Form, Benedikt Taschen Verlag, Köln 1991,
p. 174.
326 Omote Senke er blevet til over en længere
periode, men de væsentligste træk kan
føres tilbage til begyndelsen af 1600-tallet. Sen Rikyus (1522-91) adoptivsøn, Sen
Shoan (1584-1614), opførte omkring 1594
en 3 tatami-måtters te-pavillon på stedet
samt et større te-rum, Zangetsu-tei, hvor
dog begge senere er erstattet af nye bygninger. Men Sen-familien har siden holdt
til på stedet, der ligger kun få hundrede
meter fra Daitoku-ji og Shinju-an.
Sen Sotan (1578-1658), Shoans søn, opførte senere en række te-rum på stedet og
delte på sine gamle dage området i tre.

Omote Senkes roji-have er gennemgribende rekonstrueret efter en brand i 1788, men
den fremstår idag så tæt på Sotans tid, som
man overhovedet har oplysninger til.
Billedserien pp. 421-24 viser Omote Senkes roji frem til Fushin-an. Det Fushinan, der eksisterer idag (ill. pp. 424-26 og
428), er en rekonstruktion fra 1913 af Sotans søn Sen Sosas (1613-72) 3¾ tatamimåttes Fushin-an, som han skabte i 1646.

P. 445 findes en planskitse over Omote
Senkes roji med trædestenene indtegnet
samt planerne over Fushin-an og Zangetsu-tei.
Nitschke gennemgår i billede og tekst
Omote Senkes roji ganske grundigt i:
Nitschke, G.: The Architecture of the Japanese Garden, Right Angle and Natural
Form, Benedikt Taschen Verlag, Köln
1991, pp. 168-77.

Fushin-an har indbygget et tsukiage-mado, et såkaldt månevindue, i loftet. På billedet står det
åbent, men det kan lukkes helt, eller en papirskodde kan trækkes for og diffusere lyset
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Sen Sotan og Sen-familiens udvikling belyses nærmere senere i dette kapitel, p.
201 ff.
327 Kumakura, I.: „Rikyu and the Birth of
Nijiriguchi“ in Chanoyu Quarterly 44
1985, pp. 41-46.
328 Tai-an er flere gange i dets 400-årige levetid blevet gennemgribende restaureret, så
der findes ikke i det nuværende Tai-an
mulighed for gennem bygningsarkæologi

Asymmetrisk udskæring af en nijiriguchi, som det menes, Rikyu gjorde det

definitivt at dokumentere eller afkræfte
en tidligere eksistens af en tsubo-no-uchi.
„Beviset“ for dettes eksistens ligger således i et planrids over et te-rum i Rikyu-stil
fra Hideyoshis opgivne borgprojekt, der
meget vel kunne være Tai-an med tsubono-uchi. Rikyu var på den tid te-mester for
Hideyoshi. Nakamura Toshinori har for
nylig ved Zuiho-in, et af Daitoku-jis subtempler, forestået opførelsen af en rekon-

struktion af Tai-an med tsubo-no-uchi. Se:
Nakamura, T. (interviewet af Okamoto,
K.): „Reconstructing the Taian Tearoom“
in Chanoyu Quarterly 81 1995, pp. 29-32.
Det Tai-an, der idag står ved Myoki-an, findes tegningsmæssigt godt belyst i:
Sen, S., Murata, J. & Kitamura, D.: Chashitsu. The Original Drawings and Photographic Illustrations of the Typical
Japanese Tea Architectures and Gardens,

Tanko-Shinsha, Japan 1959, pp. 81-85
(tegn.) og pp. 202-09 (fotos).
Fotos og beskrivelse af Tai-an ved Myokian findes i:
Okamoto, S.: „Rikyu´s Tearoom, the Taian
at Myokian“ in Chanoyu Quarterly 80
1994, pp. 7-37.
I Japanese Arts and the Tea Ceremony
findes en folde ud-model af Tai-an og dens
tilstødende rum, se:

Nijiri-guchi med et renji-mado, samme væg set udefra (tv.) og indefra (th.). En tilsvarende kombination kan ses ved Shokin-tei (p. 366).
Ved te-pavillonerne Fushin-an (p. 424) og Shoko-ken (p. 342) er nijiri-guchien i stedet kombineret med et shitaji-mado
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Hayashiya, T., Nakamura, M. & S. Hayashiya: Japanese Arts and the Tea Ceremony, (1974) Weatherhill/Heibonsha, New
York & Tokyo, 2. ed. 1980, pp. 144 ff.
Planen over Tai-an p. 431 er udarbejdet på
baggrund af:
Architectural Beauty in Japan, Kokusai
Bunka Shinkokai, Tokyo 1955.
329 Hosokawa Sansai (1563-1645) vides også
at have bygget et te-rum med tsubo-nouchi, Shisobo, ved Todai-ji i Nara. Det var
dog med sine 4¾ tatami-måtte væsentligt
større end Teigyoku-kens 2¾ tatami-måtte
og noget anderledes organiseret. Sansai
var højtstående hærfører, først for Nobunaga, siden for Hideyoshi og til sidst for
Tokugawa Ieyasu. Han var en af Rikyus
nærmeste disciple og var kendt som den,
der mest direkte videreførte Rikyus former. Sansai byggede i sit liv adskillige terum. Af disse har dog kun et enkelt, Shoko-ken (1628), overlevet frem til idag (se
ill. p. 342). Shoko-ken er et 2¾ tatami-måttes wabi-te-rum ved Koto-in, det subtempel til Daitoku-ji, hvor Sansai havde sit otium. Et planrids af de to te-rum findes i:
Nakamura, S.: „The Tea Rooms of Hosokawa Sansai“ in Chanoyu Quarterly 18 1977,
pp. 15 (Shisobo) og 18-20 (Shoko-ken).
330 Med små regionale varianter er en tatamimåtte rundt regnet 0,9 x 1,8 m = 1,62 m2.
Dvs. at Teigyoku-kens areal udgør ca. 3,6 m2
eller 4,5 m2 med tokonoma. Tai-ans areal
er tilsvarende blot ca. 3,3 m 2 og 4,0 m 2
med tokonoma. Hertil kommer for begge
te-rums vedkommende det bagvedliggende forberedelsesrum, kaldet mizuya.
331 Se tekst p. 245-46 samt illustrationer pp.
246-50.
332 Kumakura, I.: „Sen no Rikyu: Inquiries
into His Life and Tea“ in Varley, P. & KumaFushin-ans mizuya, vandhuset, som te-rummets lille tilliggende forberedelsesrum kaldes
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kura I. (Eds.): Tea in Japan. Essays on the
History of Chanoyu, University of Hawaii
Press, Honolulu 1989, p. 51. Se også:
Kumakura, I.: „Rikyu and the Birth of
Nijiriguchi“ in Chanoyu Quarterly 44
1985, p. 41.
333 Tai-ans åbning er med sine 75,8 x 72,7 cm
(h x b) lidt større end hvad, der hurtigt
derefter blev konventionen (ca. 68 x 64
cm). Hvor den i sin tid må have virket
ekstremt lille, var den med senere tiders
øjne en ganske stor nijiri-guchi til sit rum.
Rikyu gjorde selv i sine senere te-rum
nijiri-guchien mindre.
Sen, S., Murata, J. & Kitamura, D.: Chashitsu.
The Original Drawings and Photographic Illustrations of the Typical Japanese
Tea Architectures and Gardens, TankoShinsha, Japan 1959, pp. 81-85 og 115.
Se tegning af dørudsnit p. 427.
334 Chanoyu betyder teens vej og bruges på
linje med sado (det samme som chado).
335 Hirota, D.: „The Practice of Tea 3: Memoranda of the Words of Rikyu. Namporoku
Book I“ in Chanoyu Quarterly 25 1980,
p. 33.
Tanikawa oversætter samme sekvens mere mundret, og jeg har i oversættelsen af
Hirota skelet lidt dertil, men har søgt i
hovedtrækkene at holde Hirotas struktur.
Tanikawa, T.: „The Esthetics of Chanoyu,
Part 2“ in Chanoyu Quarterly 25 1980,
pp. 15-16.
336 Nakamura,T. (interviewet af Okamoto, K.):
„Reconstructing the Taian Tearoom“ in
Chanoyu Quarterly 81 1995, p. 55.
337 Disse er dog idag udført i træ, ligesom Taians tokonoma-stolpe, toko-bashira, der
oprindelig var en paulownia-stamme
med barken i behold, idag fremstår i afbarket, glat ceder.
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Tai-an, soan-chashitsu af Sen Rikyu (1522-91), menes oprindelig at være opført med tsubo-no-uchi ved en borg i Yamasaki i 1582-83. Men kort efter Rikyus død blev det genopført uden tsubono-uchi på den nuværende plads ved zen-templet Myoki-an. De små soan-chashitsu blev ved zen-templerne ofte opført som små annekser til de eksisterende bygningsstrukturer
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Tai-an, den eneste bevarede soan-chashitsu af Sen Rikyu, havde oprindelig tsubo-no-uchi
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Tai-ans tokonoma er udført med rundede hjørner i bagvæggen
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Ito,T.: „Sen Rikyu and Tai-an“ in Chanoyu
Quarterly 15 1976, p. 15.
338 Shoin-zukuri betyder [bygning i] shoinstil, og shoin-bygningen var i Muromachitiden samurai-klassens beboelsesform.
Men fra midten af 1500-tallet vandt denne
bygningsform bredere udbredelse i det japanske samfund. Shoin-bygningen har sit
navn efter den niche, kaldet tsuke-shoin,
man byggede ud under de store tagudhæng som en lille studereplads, for at have
bedre lys til at læse og skrive. Hvor denne
forbindelse til det funktionelle i samuraiog klosterverdenen blev opretholdt igennem en lang periode, blev tsuke-shoin-elementet i repræsentative bygninger hurtigt
af rent dekorativ karakter.
Te-mestrenes eksperimentelle arbejde
med de små rum for te-ceremoni virkede
stærkt tilbage på shoin-bygningen og skabte en særlig gren af shoin-arkitekturen,
sukiya-shoin, som mod slutningen af dette kapitel vil blive nærmere belyst.
Ito Teiji gennemgår element for element
shoin-bygningens karakteristika og gradvise udvikling bort fra shinden-bygningen i:
Ito, T.: „The Development of Shoin-Style
Architecture“ in Hall, J.W. & Toyoda, T.
(Eds.): Japan in the Muromachi Age, University of California Press, Berkeley, Los
Angeles & London 1977, pp. 227-39.
339 Nageshi-marker ingen synes allerede i
shoin-bygningen at være overgået fra det
konstruktivt betonede til et dekorativt
betonet element, der overvejende havde
betydning for den æstetisk rette underdeling af vægfladen og blev anvendt selv
på steder, hvor den overhovedet ingen
konstruktive aspekter havde. Se:
Engel, H.: The Japanese House. A Tradition for Contemporary Architecture,

(1964) Charles E.Tuttle Co., Rutland, Vermont & Tokyo, 11. ed. 1984, p. 142.
340 Det ældst kendte, bevarede eksempel på
en tokonoma, som er udformet til ophængning af billedruller, findes i shoinbygningen ved Reiun-in, et subtempel ved
zen-templet Myoshin-ji. Færdiggørelsesåret
kendes ikke med sikkerhed, men bygningen vides at være påbegyndt i 1526.
Hashimoto, F.: Architecture in the Shoin
Style. Japanese Feudal Residences, (1981)
Kodansha International & Shibundo,Tokyo, New York & San Francisco, 2. ed.
1984, pp. 21, 56-57 og 59-63.
341 Furuta, S.: „Philosophical Aspects of the
Chashitsu“ in Chanoyu Quarterly 59
1989, p. 13.
342 Nakamura,T. (interviewet af Okamoto, K.):
„Reconstructing the Taian Tearoom“ in
Chanoyu Quarterly 81 1995, p. 50.
343 Tanikawa har oversat en beskrivelse fra
Yoshino-perioden (1336-1392) af en cha
awase te-sammenkomst, hvor 100 mennesker mødes til et overdådigt måltid, der
blev indtaget med den bedste sake, hvorefter kostbarheder af alle slags blev båret
frem - kimonoer, fornem røgelse og parfume, poser med guldstøv, stabler af rustninger og kunstfærdigt forarbejdede våben
- det ene bjerg af rigdomme mere overdådigt end det andet. Så spillede man om
rigdommene. Man skulle gætte, hvorfra
den te, man drak, kom. Men selv vinderne
tog intet med hjem selv. Kostbarhederne
blev fordelt blandt følget og de musikere,
skuespillere og andre artister, der havde
stået for underholdningen.
Tanikawa,T.: „The Esthetics of Chanoyu,
Part 1“ in Chanoyu Quarterly 23 1980,
pp. 40-41.
344 Furuta, S.: „The Philosophy of the Chashi-

Plan over Tai-an, Årvågenhedens hytte, en 2-måtters soan-chashitsu af Sen Rikyu (1522-91)
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tsu. Conclusion:The Tea Ceremony of Senno-Rikyu“ in Japan Architect 12/1964, p.75.
345 Rikyus udsagn er gengivet i Koshin gegaki, Koshin Sosa’s sommerskriverier, en
tekst om te-æstetik af Rikyus oldebarn, Sen
(Koshin) Sosa (1613-72). Se:
Hisamatsu, S.: „The Significance of the
Nampo Roku“ in Chanoyu Quarterly 52
1987, p. 11.
346 Furuta, S.: „The Philosophy of the Chashitsu. Conclusion: The Tea Ceremony of
Sen-no-Rikyu“ in Japan Architect 12/1964,
p. 75.
347 Temae repræsenterer der med i sit udgangspunkt en anden, mere zen-funderet
forståelse end de formmæssige forhold,
kanewari, som Furuta karakteriserer som
det grundlæggende i adspredelses-te-kulturen forud for wabi-te-ceremonien.
Furuta, S.: „The Philosophy of the Chashitsu. Conclusion: The Tea Ceremony of
Sen-no-Rikyu“ in Japan Architect 12/1964,
p. 75.
Det følgende afsnit om temae bygger i høj
grad på en samtale med John McGee, Ura
Senke 07.07. 1995. Se note 380.
348 I midten af gulvfladen lå et kvadrat af en
halv måtte, og herudenom lå fire hele
tatami-måtter. Svastika-symbolet er i buddhismen, hvad korset er i kristendommen.
Svastika-symbolet er i nyere tid blevet
plettet af Hitlers brug af det som hagekors,
men det har rødder langt tilbage i den
indiske kultur. Det venstre- og højrevendte
svastika karakteriserer henholdsvis venstre- og højreveje fra den udkrystalliserede
form til centrum, Nirvana. De to modsatrettede svastika lagt over hinanden
genfindes i en stor del af de eksisterende
yantra og mandalaer. De er repræsenteret
ved de håndtag eller byporte i alle fire

verdenshjørner, som leder fra mandalaens
ydre kvadrat - den materialiserede verden
- ind til essensen. Mandalaen og dens repræsentation i arkitektur står mere centralt i den esoteriske buddhisme end i zen,
men tankegangen - forståelsen af en bygning eller et rum som et kosmogram synes at have været almindeligt udbredt
i den tids japanske kultur.

Daniel Kane har i „The Epic of Tea“ lavet
en aflæsning af myter og symboler i teceremonien og skriver, at „de ritualiserede
bevægelser, den foreskrevne rækkefølge
i procedurerne, den kodificerede adfærd,
den styrede tale, den fysiske ramme, redskaberne og teens symbolske natur bringer deltageren nær mytiske arketyper.“
Udover til mandalaen forbinder Kane det

arkaiske 4½ tatami-måttes te-rum med
klassiske, kinesiske størrelser som I Ching,
Forvandlingernes bog, og Lo Shu, et nidelt
„magisk“ kvadrat med rødder tilbage i
den tidlige taoistiske filosofi. Se:
Kane, D.R.: „The Epic of Tea: Tea Ceremony as the Myhological Journey of the
Hero“ in Kyoto Journal Winter 1987, pp.
13 (citat) og 15-17.

Ved roji-havens tsukubai renses hænder og mund symbolsk inden man entrer te-rummet gennem nijiri-guchien. Fjerde scene fra serien „Cha
no yu“ af Toshikata Mizuno (1866-1903)
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