J A PA N S K E ORD OG B EG R E B E R
action zen eller living zen, betegnelse for en
zen, hvor tilstedeværelsen, det direkte
levede og erfarede er betonet overfor det
teologiske og det religiøst institutionelle.
Amida, buddhistisk bodhisattva, kommer af sanskrit, Amitabha, Det uendelige lys’ Buddha.
Amida-buddhismen kom til Japan i 1100-tallet
og 1200-tallet, repræsenteret ved yuzu
Nembutsu-sekten, jodo-sekten, jodo shinsekten og ji-sekten. Amida-buddhismen
er med sin betoning af et liv i stadig bøn,
af påkaldelse og hengivelse og sin centrale
placering af begreber som tro og nåde
umiddelbart den gren af buddhismen,
som ligger nærmest et kristent trosliv.
Hvor både zen-sekterne, de esoteriske
sekter og sekterne forud for Amida-buddhismen (under ét kaldet Nara-buddhismen) var ganske elitære af tilsnit, havde
Amida-sekterne med deres umiddelbart
tilgængelige form en bred appel og blev
derfor Japans folkebuddhisme.
-an, et suffiks, som angiver et mindre buddhistisk tempel.
ankoku-templer, 66 zen-templer oprettet ved
Muromachi-periodens indstiftelse for at
varetage sjæleplejen for de faldne i krigshandlingerne forud.
Ankoku-ji, Rinzai-zen-tempel ved Saga, nordøst for Kyoto, hvor Ikkyu blev placeret
som 5-årig.
arhat, i hinayana-buddhismen en betegnelse
for én, der har nået den fulde oplysthed.
Se bodhisattva.
Aum Shinrikyo er en nyreligiøs bevægelse,
som gjorde sig voldsomt bemærket med
sine giftgasangreb i Japan i foråret 1995.

bancha, en simpel te af kviste og grovere teblade.
Baisen-an, en lille viftebutik i Kyoto, som Ikkyu
i 1448 fik stillet til rådighed som tilholdssted.
baiu, direkte overs.: blomme-regn, den japanske regntid i juni-juli.
bodhisattva, i mahayana-buddhismen en
skikkelse, der har nået endelig oplysning,
men (til forskel fra hinayana-buddhismens arhat) af medfølelse for medmennesket lader sig genføde i denne verden
indtil alle har nået oplysning.
bokuseki, tuschspor, betegnelse for de i teceremonien foretrukne hængerullebilleder med enkle, monokrome kalligrafier
udført af zen-mestre.
bonsai, træ eller træagtig vækst holdt i dværgagtig vækst i potte.
Bosen, et te-rum med innovative sukiya-træk
fra omkring 1636, skabt af Kobori Enshu
ved zen-templet Koho-an.
bushi, kriger.
bushido, krigerens vej, en lydighedsskole, der
primært gjorde mennesket til redskab for
systemet.
Butsuden, Buddha-hallen, ceremoniel tempelhal, der i zen-templet findes placeret på
den centrale hovedakse.
cha, te.
cha awase, te-konkurrencer, te-selskaber fra
Muromachi-tiden, hvor man konkurrerede
om fornemme varer og kunstskatte ved at
gætte fra hvilken plantage, teen stammede.
Cha zen do-ichimi, et værk om zen-te, der
udkom i 1715, men tilskrives Rikyus søn-

nesøn, Sen Sotan (1578-1658).
cha-dogu betegner redskaber for teens vej og
præciserer, i en tid, hvor ordet dogu bruges i flæng om et hvilket som helst redskab, at der i den oprindelige betydning
af ordet er tale om redskaber for teens vej.
chabana, direkte overs.: te-blomster, blomsterarrangement beregnet for wabi-teceremonien.
chado eller sado, teens vej.
chaire, lille beholder til te-pulver, oftest i keramisk materiale.
chaji, kort form for te-ceremoni.
chajin, et menneske, som går teens vej.
chakai, en fuld te-ceremoni, der varer omkring
4 timer. Findes i forskellige former.
chakra, ifølge den indiske tradition har kroppen syv energicentre, kaldet chakraer.
Chang’an var, med let varierende placeringer
nær det nuværende Xian, hovedstad i først
det vestlige Han-dynasti (206 f.Kr. - 24 e.Kr.),
siden i Sui-dynastiet (589-618) og T’angdynastiet (618-907). Se Hinaya note 79.
chanoyu, direkte overs.: varmt vand for te, teceremoni [ofte med betydningen: i overensstemmelse med teens vej].
Chanoyu ichie shu, et værk af te-mesteren Ii
Naosuke (1815-1860) om i te-ceremonien
at mestre ichigo ichie, one lifetime, one
meeting.
chasen, et lille piskeris i bambus, bruges i teceremonien til at piske te-pulveret i det
varme vand.
Chawa shigetsu shu, Te-fortællinger, der peger
på månen, berømt te-værk.
chawan, betegnelse for den skål, man drikker
te af i te-ceremonien.

chigaidana, dekorativt hyldearrangement i
shoin-arkitekturen, ses oftest i forbindelse
med tokonoma og tsuke-shoin.
Chikurin-tei, Bambuslund-pavillonen, te-pavillon ved Katsura Rikyu, som vides at have
eksisteret i 1600-tallet, men idag er borte.
chinzo, en officiel portræt-genre, som zenmestre ofte blev foreviget i.
Chishaku-in, shingon-buddhistisk tempel øst
for Kyoto, grundlagt ca. 1598.
chiso, land-fysiognomi, er sammen med kaso
en japansk betegnelse for feng-shui, kinesisk geomantik.
Choandoki er en samling af anekdoter og
overleveringer om te-ceremoni, som blev
udgivet i 1640.
Chokushi-mon, Det kejserlige Sendebuds portal, står sydligst på Daitoku-jis hovedakse,
en gave fra kejserinde Meisho (1623-96)
fra omkring 1640. Oprindelig i 1597 en
gave fra Toyotomi Hideyoshi (1537-98) til
kejserpaladset.
chozubachi, hånd-vandbassin, betegner den
største sten i tsukubai. Chozubachi har
en vandfyldt hulhed eller udhuling i toppen, hvorfra man med en shaku, bambusøse, tager vand til rituel renselse af hænder og mund.
chudan, det mellemste gulvniveau i rum med
tre gulvniveauer.
Chu-mon, Midter-portalen, portal umiddelbart
før indgangen til Katsura Rikyus hovedbygning.
Chu-shoin, Den midterste shoin, ved Katsura
Rikyu, opført omkring 1641.
Daifuku-ji, et shingon-buddhistisk tempel nær
Nara.

475

Japanske ord og begreber
Daiichi-ji, Rinzai-zen-tempel i Shiga-provinsen,
hvis klippede have ofte sættes i forbindelse med Kobori Enshu (1579-1647).
Daikon, det japanske navn for kinaradise.
daime-måtten eller daime-datami er en trekvart tatami-måtte - i te-rummet ofte den
måtte, hvorfra te-mesteren forbereder
teen.
daimyo, en betegnelse for en landbesiddende
fyrste.
Daisen-in, subtempel ved zen-templet Daitoku-ji, grundlagt ca. 1509.
daisu, et lille møbel særligt indrettet til redskaber for te-ceremonien.
daisuzoku, uden tilknytning, fri af bånd. Hisamatsu Shin’ichis sjette karakteristikon.
Daitoku-ji, stort Rinzai-zen-tempel i Kyoto,
grundlagt af Daito Kokushi (1282-1337)
omkring 1325.
Daitoku-ji Hojo, hovedtemplet ved zen-templet Daitoku-ji.
Daiyu-an, subtempel ved zen-templet Daitoku-ji, opført til minde for Kaso Sodon
(1352-1428) i 1439.
dajo daijin, en titel, der modsvarer statsminister.
dento, tradition, f. eks. er Shinju-ans dento
baseret på Ikkyus yuikai, (hans) sidste
meddelelse til sine disciple.
-dera, suffiks-form af tera, tempel, som angiver
et større buddhistisk tempel.
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
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dharma og betegnes som dharma-arving. Zen lever i og med disse dharmalinjers fortsatte videreførelse.
dharma-arving, i zen-buddhismen en discipel,
der efter opnåelse af fuld oplysthed viderefører dharmaen.
dharma-linje, i zen-buddhismen den kæde af
mester-discipel-relationer helt tilbage til
den historiske Buddha, hvorigennem den
buddhistiske lære er videregivet.
dhyana, sanskrit for meditation.
dogu betyder redskaber for vejen. Oprindelig
betegnede dogu redskaber for buddhistiske ceremonier, men kom siden til at
betegne samuraiens udrustning og dermed naturligt også til siden at betegne teceremoniens redskaber. Dogu bruges idag
i flæng om alle redskaber.
dozo, værsgo.
Edo, Japans hovedstad i Edo-perioden (16031868), det nuværende Tokyo.
Edo-senke, en gren af Sen-familiens te-skoler,
som åbnede i Tokyo (Edo) i den sene Edoperiode (1603-1868).
Enryaku-ji, tendai-sektens hovedtempel på
toppen af Kyotos skytsbjerg, Hiei-san,
grundlagt i 785 af tendai-buddhismen
indstifter, Saicho (767-822). Enryaku-ji
udviklede sig i middelalderen til en omfattende tempelby, men blev i 1571 totalt
destrueret af Oda Nobunaga.
Eihei-ji, Soto-zen-sektens hovedtempel, grundlagt af Dogen Zenji i Fukuis bjerge i 1244.
esoterisk buddhisme kom til Japan i begyndelsen af 800-tallet i form af tendai-sekten
og shingon-sekten.
fa-hua, en keramik-tradition fra det østlige
Kina, som foregriber raku-keramikken.
fang, en betegnelse for de kvarterer, kinesiske hovedstæder som Chang’an var underdelt i.
feng-shui, direkte overs.: vind-vand (japansk:

kaso, hus-fysiognomi (samme skrifttegn
som i feng-shui), samt chiso, landfysiognomi). Den kinesiske betegnelse for
geomantik, en tradition for lokalisering og
rumlig organisering, hvor hver retning afspejlende et cyklisk-dynamisk forhold
mellem yin og yang - er tillagt forskellige kvaliteter.
Fuji-san, omtaleform af Fuji-yama, japanernes
3.774 m høje hellige bjerg.
Fuji-san, navnet på en raku-skål af Hon’ami
Koetsu (1558-1637). Ud over at være navnet på japanernes hellige bjerg kan Fujisan læses i betydningen, ikke to af én
slags.
fukinsei, asymmetri. Hisamatsu Shin’ichis fjerde karakteristikon.
furi, et objekts form og udseende.
furyu, at f lyde med vinden, et meget bredt
defineret eksistentielt æstetisk begreb. Se
Shinju-an note 561.
Fushin-an, Uvishedens hytte, 3¾ måttes soanchashitsu ved Omote Senke skabt i 1646
af Sen Sosa (1613-72). Te-pavillonen Fushin-an på billederne pp. 272-74 er en
rekonstruktion fra 1913.
fusuma, indvendige skydedøre beklædt med
ikke-translucent papir på begge sider, ofte
udsmykket med tuschmalerier.
gassho-position, en håndstilling, der bl.a. bruges under sutra-recitation, hvor fingre og
håndf lader holdes mod hinanden med
fingerspidserne opad.
gedan, det laveste gulvniveau i rum med flere
gulvniveauer.
geino, en term for kunst i bred betydning af
menneskelig aktivitet, formåen eller evne.
Geppa-ro, Måne-blomme-pavillonen, te-pavillon
fra 1640erne ved Katsura Rikyu.
Ginkaku-ji, Sølvpavillon-templet, grundlagt
som villa af Ashikaga Yoshimasa (1435-

1490) omkring 1480 og senere konverteret til zen-tempel.
Gion, et af Kyotos berømte geisha-kvarterer,
som ligger umiddelbart øst for Kamogawa-floden.
gokan no ge, fem ref leksioner, en bordbøn, der
bruges i japanske templer.
gonin-gumi, direkte overs.: femmands-gruppe,
hvor go betyder fem, nin betyder menneske og kumi betyder firma eller gruppe.
Betegnelse for en enhed af nabo- og genbofamilier, som i Edo-perioden juridisk set
var gjort kollektivt ansvarlig.
-gonomi, suffiks afledt af konomi, angiver en
valgets kreativitet. F.eks. betegner Oribegonomi og Rikyu-gonomi æstetiske udtryk efter Oribes og Rikyus æstetiske præferencer.
gozan, direkte overs.: fem bjerge. Gennem
Muromachi-perioden (1336-1568) var
flere tusinde Rinzai-zen-templer indordnet
i et hierarki kaldet gozan-systemet, hvoraf
de øverste betegnedes gozan-templer.
gyo, det semiformelle i tripolen shin, gyo og so.
Gyokurin-in, subtempel ved zen-templet Daitoku-ji, opført i 1598.
Hasso-no-seki, Otte-vindues-rummet, direkte
overs.: Otte-af-[bygningsåbninger]-te-rum,
et te-rum af Kobori Enshu ved zen-templet Konchi-in, opført omkring 1627.
hatto, det (zen-)buddhistiske tempels doktrineller dharmahal.
Heian-kyo, byen Kyotos navn i Heian-perioden
(794-1192).
Heijo, det nuværende Nara, Japans hovedstad
i årene 710-784.
Hiei-san, Kyotos skytsbjerg, hæver sig beskyttende nordøst for byen.
Higashijin, Den østlige Lejr, betegner det område i det østlige Kyoto, hvor den ene af
to stridende hærfraktioner under Onin-
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krigene (1467-77) havde hovedkvarter.
Higashi-yama, De østlige Bjerge, bjergene øst
for byen Kyoto.
hinayana, det lille fartøj, (til forskel fra mahayana) en betegnelse for den gren af buddhismen, som forblev i Indien og bredte
sig sydøstligt til Burma, Laos,Thailand og
Cambodja.
hinoki, japansk cypres (chamaecyparis obtusa),
en træsort med stor modstandskraft overfor råd og svamp, hvorfor den oftest anvendes ubehandlet.
hishaku, en lille bøjet spatel i bambus, der
bruges til i te-ceremonien til at tage macha, den pulveriserede grønne te.
hira-hata betegner væve, der kan betjenes af
én person.
Hjerte-sutraen, på japansk kaldet Hannya
Haramita Shin-gyo, hedder på sanskrit
Prajnaparamitayai, Perfection of Wisdom,
eller Hrdaya-sutra, Hjerte-sutraen.
hogo, dharma-taler, en betegnelse for en række
ceremonielle tekster.
Honen-in, jodo-buddhistisk tempel, opført i
begyndelsen af 1600-tallet.
hojo, betegnelse for tempelhal, oprindelig
abbedens kvarter.
hondo, hovedhallen i et tempelkompleks.
Honno-ji, det tempel i Kyoto, hvor Oda Nobunaga i 1582 blev lokket i baghold og blev
tvunget til at tage sit liv.
Honshu, den største af de japanske øer, med
Kyoto, Nara, Tokyo etc.
honzen ryori er en gammel betegnelse for
overklassens køkken.
hotoke, buddhistisk betegnelse for gud og
Buddha.
hyakusenman, direkte overs.: hundrede-tusinde-titusinder, en term brugt om de
talløse regler, kanewari, der omgærdede
Muromachi-tidens adspredelses-te-kultur.
Dørplade i en sukiya-portal præget med stiliserede øksehug
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I Ching, Forvandlingernes bog, en gammel
kinesisk visdoms- og orakelbog, hvis samling noget tvivlsomt tilskrives Kungfutse.
ichigo ichie, ét liv ét møde, en retning indenfor
te-ceremonien, som understreger den
fulde tilstedeværelse i nuet.
Ida og Pingala, (i indisk yoga) to komplementære energistrømme, der står som en
svingningsstreng i kroppen, hvor Ida repræsenterer det reflektive, månen, mens
Pingala repræsenterer det aktive, solen.
Ido-skåle, te-skåle af koreansk oprindelse.
ie betyder hus eller husholdning, og ie var en
grundpille i Edo-periodens (1603-1868)
samfund.
iemoto, betegnelse for husets og familiens
overhovede.
ikebana, blomsterarrangement.
ikedori, at indfange eller indramme en udsigt
i live, et ældre japansk ord for shakkei.
Ikkyu nempu, affattet af Bokusai, Shinju-ans
første abbed, er Ikkyus officielle biografi.
Se Shinju-an note 129.
Ikkyu-ji, almindeligt brugt navn for zen-templet Shuon-an ved Takagi, syd for Kyoto,
grundlagt i 1288 af Daio Kokushi (12351309) som Myosho-ji. Ikkyu og hans følge
slog sig ned her omkring 1450.
imayaki, ny keramik, betegnelse brugt om raku-keramik før raku-navnet var etableret.
-in, et suffiks, som angiver et mindre buddhistisk tempel.
inaka-ma er et i forhold til kyo-ma ældre
modulsystem, hvor modullinjerne går
igennem søjlerne, og søjlestrukturen definerer et grid uafhængig af søjle- og vægtykkelser. Se pp. 377.
inka, certifikat for satori.
Iro-tsuke-shoin, Den farvede (eller patinerede)
shoin, et 18 måtter stort rum opført af Sen
Rikyu ved Jurakudai. Iro-tsuke-shoin
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betragtes med sin syntese af de små terums wabi-idealer og shoin-arkitekturen
som sukiya-arkitekturens begyndelse.
ishi-doro, stenlampe.
Ishiyama-dera, shingon-buddhistisk tempel
ved Otsu, grundlagt i 749 som kegonbuddhistisk tempel.
-ji, et suffiks, som angiver et større buddhistisk
tempel.
ji-sekten, grundlagt af Ippen (1239-89), en af
de Amida-buddhistiske sekter.
-jidai, et suffiks, som betegner en dynastisk
periode, f.eks. Muromachi-jidai, Momoyama-jidai og Edo-jidai.
jigoku-træning, helvedestræning.
jikijitsu, betegnelse for lederen af zendoen, det
japanske zen-klosters meditationshal.
jissatsu, ti templer, betegnelse for næsthøjeste tempel-rang indenfor Gozan-systemet.
jodan, det højeste gulvniveau i rum med f lere
gulvniveauer.
jodo-sekten, grundlagt af Honen (1133-1212),
en af de Amida-buddhistiske sekter.
jodo shin-sekten, grundlagt af Shinran (11731263), en af de Amida-buddhistiske sekter.
Joju-in, subtempel ved Kiyomizu-dera, tilhører
hosso-buddhismen.
jomon-kulturen, dels en betegnelse for en
præhistorisk jæger-samler kultur, dels en
periodeangivelse, ca. 10.000 - 300 f.Kr.
Juko-in, subtempel ved zen-templet Daitokuji, opført i 1565.
Juo, navnet på en raku-skål af Hon’ami Koetsu
(1558-1637).
Juraku, stor og berømt tekstilvirksomhed i
Nishijin.
Jurakudai, borg og palads syd for Kyoto opført af Hideyoshi i 1587.
Kadoya, en 6-måtter s bygning fra 1502 af
Sanjonishi Sanetaka (1455-1537) med tidlige ansatser til sukiya-stilen.

Kaiko-no-Yashiro, shinto-helligdom i Kyoto
for vævere og farvere, hvor farve-ceremonien, senshoku-do, hvert år i juli afholder
renselsesceremoni.
kaisaku, en stok, som roshien har under sin
ledelse af meditationen i zendoen.
kaizan, at åbne bjerget, at indvie et tempel.
Den abbed, der grundlægger eller invier
et tempel, gør kaizan og omtales for eftertiden som kai-san.
kaiseki er en betegnelse for det måltid, der serveredes ved te-ceremonien. Det udviklede
sig i feltet mellem overklassens honzen
ryori-køkken og den buddhistiske klostertraditions vegetariske shojin ryori-køkken.
kaiyu, promenade-havetype populær fra begyndelsen af Edo-perioden (1603-1868).
kakedo, tynde træskodder, nogle gange kaldt
regnvejrsskodder, som bruges som beskyttelse foran shoji, shitaji-mado og renjimado og kan lukke en bygning fuldstændigt for natten, for dårligt vejr eller i perioder, hvor bygningen ikke bruges.
kakemono, billedrulle, anvendes hængende i
tokonomaen.
kami, shintoistisk betegnelse for guder eller
ånder, som udover i templerne findes
mange steder i naturen, i bjerge, sten,
træer osv.
Kamigamo Shake-machi, en fredet bebyggelse
i tilslutning til shinto-helligdommen Kamigamo Jinja.
kamikaze, gudernes vind, betegnelse for selvmordspiloter under 2. verdenskrig.
Kamogawa er navnet på den flod, der løber
langs det gamle Kyotos østside (-kawa og
-gawa betyder flod).
kampaku, en titel af regent.
kanewari, en betegnelse for regelsættet i
Muromachi-tidens adspredelses-te-kultur.

kanmon, en økonomisk enhed, som nogenlunde modsvarer enheden koku - den
mængde ris, der går til at brødføde en
person i et år.
kanna zen, introspecting-the-koan Zen, karakteristik af den zen-praksis, der (til forskel
fra mokusho zen) praktiseres indenfor
Rinzai-sekten.
Kannon (kinesisk Kuan-yin), en bodhisattva,
der repræsenterer et meget feminint aspekt af Buddha og i Kina og Japan ofte
afbildes som en kvinde. Kannon er i buddhismen medlidenhedens og medfølelsens skikkelse og fik en central plads i den
japanske folke-buddhisme, som den udfoldede sig i Amida-sekterne.Tidligere blev
Kannon efter indisk tradition ofte afbildet
med tusinde arme og elleve hoveder.
Kano-skolen grundlagdes af Kano Masanobu
(1434-1530). Den blev i de følgende århundreder toneangivende særlig indenfor
verdslige udsmykningsopgaver.
kanso, enkelhed. Hisamatsu Shin’ichis anden
karakteristikon.
Kan’un-tei, Den kølige Skys pavillon - et te-rum
i kirei-sabi-æstetik ved Ura Senke opført
af Sen Sotan (1578-1658).
kara- er et præfiks, som angiver kinesisk oprindelse.
karakami, kinesisk papir, et betegnelse for det
papir, som ofte tapetseres på det nederste af te-rummenes vægge.
Kara-mon eller Higurashi-mon, en portal, der
i 1887 blev placeret i Daitoku-ji Hojos
sydmur. Den stammer oprindelig fra Hideyoshis palads Jurakudai.
kara-yo, en betegnelse for den arkitektoniske
stil, der fulgte med zen-buddhismen fra
Kina til Japan.
karakumi betegner et tekstil vævet i brikvævsteknikker af kinesisk oprindelse.
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karaori, kinesisk tekstil, silkebrokade, en fællesbetegnelse for silkevæveteknikker fra
det kinesiske Ming-dynasti (1368-1644).
kare sansui betegner den tørre bjerg-vandhave, Muromachi-periodens (1336-1568)
typiske zen-have i sten og grus uden eller med kun yderst sparsom anvendelse
af plantemateriale.
karma, en universel lov om årsag-virkning, der
spænder ud over det enkelte liv.
kaso, hus-fysiognomi, japansk for feng-shui,
kinesisk geomantik.
kata, det formmæssige (i te-ceremoni, ikebana
osv.).
katana-kake, en særlig hylde, hvor man efterlader sine våben, umiddelbart inden man
entrer te-rummet.
Katsura Rikyu, Villaen ved Katsura, landsted
opbygget af Hajijo-prinserne fra ca. 1620
til 1665. Se pp. 354 ff.
Katsuro-an, Ikkyus tilholdssted i Kyoto fra
1451.
kendo, sværdets vej, idag udøvet med bambusstokke.
Kennin-ji, Japans første zen-tempel, opført i
1202 af Eisai (1141-1215), der bragte Rinzai-zen til Japan.
kimono, den traditionelle japanske klædedragt,
findes i et stor antal varianter, hvad form
og materialer angår. Gennemgående er
den fremstillet af smalle lodrette stofbaner, åben fortil og lukket med en obi - et
mavebælte, som særlig ved kvindekimonoen har stor bredde og får central betydning for beklædningens samlede udtryk.
kinhin, gående zen, en meditationsform, som
praktiseres gående.
Kinkaku-ji, Guldpavillon-templet, grundlagt
som villa af Yoshimitsu Ashikaga (13581409) i ca. 1395 og senere konverteret til
zen-tempel.
Beskyttelse af lervægge mod regnens erosion udføres ofte af brede træbrædder af kun få millimeters tykkelse

479

Japanske ord og begreber
Kinryu-in, subtempel ved zen-templet Daitoku-ji, opført i 1590erne. Kinryu-in blev
i begyndelsen af Meiji-perioden (18681911) indlemmet i subtemplet Ryogen-in.
kirei sabi, en forfinet skønhed og ensomhed,
en æstetik uden wabi-æstetikkens spirituelle dybde.
kirei suki, en smag for raffineret skønhed, en
æstetik uden wabi-æstetikkens spirituelle
dybde.
kirishian daimyo, kristne adelsfolk.
Kiyomizu-dera, hosso-buddhistisk tempel
sydøst for Kyoto, grundlagt i Nara-perioden (645-794).
Kizaemon, navnet på en berømt Ido-te-skål.
Ko-shoin, Den gamle shoin ved Katsura Rikyu,
opført omkring 1620.
koan, paradoksalt udsagn eller problemstilling,
som gennem eksistentiel tilegnelse skal
hjælpe zen-adepten til satori.
Kobori Enshu kaisute-bumi, Kobori Enshus
knaster, et værk af Kobori Enshu om teæstetik.
kodo, røgelsens vej.
Koho-an, subtempel ved zen-templet Daitokuji, opført i 1621.
koicha, tyk te, fremstillet af pulveriserede
teblade.
koko, en nøjsom og asketisk forfinethed, en
ophøjet sprødhed eller udtørrethed. Hisamatsu Shin’ichis tredje karakteristikon.
kokoro betyder både hjerte og bevidsthed.
Kokoro no fumi, hjertets mester, navnet på et
brev fra ca. 1488 fra Murata Shuko til disciplen Choin, om attitude til te-ceremoni.
koku, en enhed, der angiver den mængde ris,
som et menneske fortærer på et år. Se
Shinju-an note 374.
kokushi, national læremester, en titel, som
posthumt kan tildeles åndelige mestre.
kolam, indisk betegnelse for rituelle mønstre.

480

Kolam er en slags hinduistisk yantra, som
i buddhismen kaldes mandala.
Konchi-in, subtempel ved zen-templet Nanzen-ji med have af Kobori Enshu, opført
i 1632.
konfucianisme er en kinesisk samfunds-, moral- og etik-lære, der gennem århundrederne har struktureret Kina og de omkringliggende lande. Konfucianismen har sit
navn efter Kungfutse (557-479 f.Kr.).
Konnichi-an, Idags hytte, en 2-måtters soanchashitsu ved Ura Senke af opført af Sen
Sotan (1578-1658).
konomi betegner en kreativitet, der kan karakteriseres som en udvælgelsens, en konstellationens og sammensætnings kreativitet.
Konomi skrives i suffiks-form -gonomi.
Korin-an, subtempel ved zen-templet Daitoku-ji, opført ca. 1638.
Koshin ge-gaki, Koshin Sosa’s Summer Writing,
en tekst om te-æstetik af Sen Rikyus oldebarn, Sen (Koshin) Sosa (1613-72).
Koto-in, subtempel ved zen-templet Daitokuji, opført i 1603.
Koya-san, shingon-sektens hovedtempel,
grundlagt i 817 på bjerget Koya-san, ca.
100 km syd for Kyoto, af shingon-buddhismens indstifter, Kukai (774-835).
ku, tomhed.
kudo chanoyu, te ved køkken-ildstedet, en
tidlig form for te-ceremoni med mange
paralleller til wabi-teen.
kuguri-guchi betegner en nijiri-guchi, der ikke
leder direkte til et te-rum, men til et forrum eller til en ny sekvens af roji-haven.
kuri, en betegnelse for templets køkkenfløj.
kusari-no-ma, et tilliggende rum, introduceredes i te-ceremonien af te-mesteren Furuta
Oribe (1543-1615) som kontrasterende og
komplementerende element til de små
soan-te-rum.

kutsu-gata, skoformede te-skåle, som te-mesteren Furuta Oribe (1543-1615) udviklede.
kyakuden, gæstehal, den formelle betegnelse
for Shinju-ans hovedbygning.
kyo-ma er et i forhold til inaka-ma senere og
mere sofistikeret modulsystem, hvor moduleringen følger søjlemellemrummet,
men tilføjer et modul-mellemrum, der
modsvarer væg- og søjletykkelser og hermed lader den ubeskårne tatami-måtte
determinere strukturen. Se pp. 377 ff.
Kyounshu, Crazy Cloud Collection, en digtsamling med mere end 1.000 af Ikkyus digte.
Se Shinju-an note 117.
kyudo, buens eller bueskydningens vej.
Kyushu, Japans næststørste ø, beliggende umiddelbart sydvest for hovedøen Honshu.
lo shu, et nidelt „magisk“ kvadrat med rødder
tilbage i den tidlige taoistiske filosofi.
lotus-sutraen (japansk renge-kyo), er en sutra,
som særlig i Nichiren-buddhismen står
centralt.
ma er et begreb, som betegner noget imellemliggende, og skrifttegnet ma indgår i talrige sammenhænge, hvor det betegner
både tidslige og rumlige afstande og intervaller.
machiai, en hvile- eller venteplads anlagt i rojihaven.
machinami, betegner et nabolag eller kvarter
med bebyggelser af machiya.
machiya, fællesbetegnelse for det traditionelle
japanske byhus.
mahayana, det store fartøj, (til forskel fra
hinayana) en betegnelse for den gren af
buddhismen, som gennem Tibet og Kina
nåede Vietnam, Indonesien og Japan.
mandala er et kosmogram, en visuel repræsentation af bestemte guddomme eller et
særligt aspekt ved universet og har særlig i den esoteriske buddhisme en mar-

kant plads. Mandala er den buddhistiske
betegnelse for yantra, men fremstår dog
ofte mere ikonografisk og mindre geometrisk abstrakt end yantraet.
Manju-tei, en lille firebænks machiai ved
Katsura Rikyu.
Manshu-in, tendai-buddhistisk tempel med
rødder tilbage til tendai-buddhismens
grundlægger, Saicho (766-822). Templet
blev i 1656 f lyttet til den nuværende placering nord-øst for Kyoto.
mantra er den lydlige parallel til mandalaen.
Shingon-buddhisme betyder mantrabuddhisme, det sande ord, og den stadige
fremsigelse af mantriske lyde, sentenser
og skrifter har stor betydning i den esoteriske buddhisme.
macha, grøn te af pulveriserede, tørrede teblade.
Meiji-restaureringen, betegner den omfattende proces i overgangen fra Edo-perioden til Meiji-perioden i 1868, hvor Japan
indarbejdede en lang række konstitionelle
og strukturelle elementer af vestlig oprindelse i sin samfundsstruktur.
mikkyo, en betegnelse for den esoteriske lære
i den esoteriske buddhisme.
minka, folkehus, oftest i betydningen det traditionelle landhus.
miso, en substans fremstillet af mælkesyregærede soyabønner, boghvede, byg, hvede
ol. i en flerårig gæringsproces. Almindeligt anvendt i supper etc.
mitate betegner en repolariseringens kreativitet, hvor allerede kendte elementer får en
helt ny og uventet betydning.
Mittan, et te-rum af Kobori Enshu ved zentemplet Ryoko-in fra omkring 1628 med
en række hidtil usete konstellationer af
shoin- og soan-elementer. Se pp. 352-53.
Miyuki-mon, Kejser-portalen ved Katsura
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Rikyu, opført forud for kejser Gomizunoos besøg i 1658.
mizuya, vandhus, et køkken- og forberedelsesrum i tilknytning til te-rummet.
mokusho zen, silent-illumination Zen, en karakteristik af den zen-praksis, der (til forskel fra kanna zen) praktiseres indenfor
Soto-zen-sekten.
Momoyama, Fersken-bjerget, bjerg ved Fushimi, syd for Kyoto, hvor Hideyoshis Fushimi-borg, der i daglig tale blev kaldt Momoyama-jo, lå (-jo betyder borg). Periodenavnet Momoyama-perioden (1568-1603)
er således, som alle japanske epokeangivelser frem til 1868, af ledt fra det sted,
hvorfra realmagten udgik - Nara, Heian,
Kamakura, Muromachi (et distrikt i Kyoto), Momoyama samt Edo (Tokyo).
mondo, forløberen for koan, oftest i form af
spørgsmål og svar sekvenser mellem mester og discipel, som skulle afdække dybden i disciplens forståelse.
mu, central term i mahayana-buddhismen, der
ligesom sanskrit-termen sunyata må oversættes med enten void eller nothingness
- og på dansk med intet eller intethed.
mu-do, uden røre, uforstyrret, fri for uro. Den
negerede form af Hisamatsu Shin’ichis
syvende karakteristikon.
mu-ge, uden modstand, uden hindring, ubetinget. Den negerede form af Hisamatsu
Shin’ichis sjette karakteristikon.
mu-ho, uden regel, uden orden, det uregelmæssige. Den negerede form af Hisamatsu
Shin’ichis første karakteristikon.
mu-i, uden rang, uden status, uden definition.
Den negerede form af Hisamatsu
Shin’ichis tredje karakteristikon.
mu-shin, uden tanke eller følelse. Den negerede form af Hisamatsu Shin’ichis fjerde
karakteristikon.
En cha-wan, te-skål, på patinerede og vejrbidte terrasseplanker med stiliserede øksehug
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mu-tei, uden bund. Den negerede form af Hisamatsu Shin’ichis femte karakteristikon.
mu-zatsu, uden kompleksitet, uden flerrettethed eller dualistisk eksistens. Den negerede form af Hisamatsu Shin’ichis anden
karakteristikon.
Mudagoto, en kritik af forfaldet i chanoyu,
skrevet af Matsudaira Fumai (1751-1818).
mudra er finger- og håndpositioner med forskellig symbolik og påvirkning af kroppens energistrømme.
Mumonkan (kinesisk: Wu-men kuan), The
Gateless Barrier, berømt kinesisk koansamling.
Mushanokoji Senke er en af de tre te-skoler,
som Sen Sotan (1578-1658) delte Sen-familiens ejendom i Kyoto op i.
Mushiboshi, navnet på en berømt temmokute-skål fra Muromachi-perioden (13361568) i Shinju-ans eje.
Myoshin-ji, et af Kyotos store zen-templer,
grundlagt i 1337 af Kanzan Egen (12771360), der var discipel af Daitoku-jis
grundlægger, Daito Kokushi.
Myosho-ji, zen-tempel ved Takagi, syd for Kyoto,
grundlagt i 1288 af Daio Kokushi (12351309). Ikkyu og hans følge slog sig ned
her, restaurerede det og kaldte det Shuonan. Idag kaldes det ofte Ikkyu-ji.
Nagaoka, beliggende sydvest for Kyoto, var
Japans hovedstad i årene 784-94.
nageshi, den frise eller rem, som i shoin-bygningen løber alle rummets fire vægge
rundt i knapt to meters højde.
naka-bashira er den fritstående stolpe, der
bærer en lille skærmvæg, man ofte finder
i soan-chashitsu.
namu myoho-renge-kyo, æret være lotus-sutraen (renge-kyo) med den gode lov, en ordremse, som i Nichiren-buddhismen gentages og gentages.
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Nara, Japans hovedstad i årene 710-784, dengang kaldet Heijo.
Nara-buddhismen er en betegnelse for den
vifte af buddhistiske former, hosso-, kegonog ritsu-sekterne samt kusha-, jojitsu- og
sanron-skolerne, som var etableret i Japan
i Nara-perioden (645-794).
nari, et objekts størrelse, vægt og balance i
hånden.
Namporoku er en række optegnelser om Sen
Rikyus te-ceremoni samlet af en af Rikyus
disciple, zen-munken Nambo Sokei. Se
Shinju-an note 307.
namu Amida Butsu, Amida-buddhismens centrale påkaldelse, kunne man blot således
blot én gang fremsige Amidas navn af rent
hjerte, var man sikret en genfødelse i Amidas vestlige Paradis.
Nanzen-ji, stort Rinzai-zen-tempel øst for
Kyoto grundlagt i 1290, et af Muromachiperiodens (1336-1568) indflydelsesrige
gozan-templer.
Nanzen-ji Hojo, hoved-tempel ved Nanzen-ji.
nenki boko, bunden læreplads, hvor et barns
arbejdskraft var givet i pant for et pengelån, og barnet derfor ikke kunne forlade
sit nye hjem og arbejdsplads før lånet var
tilbagebetalt.
neo-konfucianismen, en udvikling af konfucianismen i Sung-tidens Kina, som gradvist kom til Japan og fik en vis politisk
gennemslagskraft fra slutningen af 1500tallet og gennem Edo-per ioden (16031868).
Nichiren-buddhismen, en buddhistisk sekt
grundlagt af Nichiren (1222-82).
nijiri-guchi, en lille lav kravleindgang til soanterummet, som Rikyu i sine wabi-afsøgninger introducerede i te-arkitekturen.
Ninna-ji, shingon-buddhistisk tempel vest for
Kyoto, grundlagt i 886.

Nioi-an, subtempel ved zen-templet Daitokuji, mindetempel for Gongai Sochu (131590) opført ca. 1337.
nirvana, indisk term: at blæse flammen ud, et
sted for og en tilstand af fuldstændig oplysning.
Nishijin, Den vestlige Lejr, betegner det område i det vestlige Kyoto, hvor den ene af
to stridende hærfraktioner under Oninkrigene (1467-77) havde hovedkvarter.
no er en teaterform, der udviklede sig i Muromachi-perioden (1336-1568), med en
stærk zen-forankring i sit udgangspunkt.
Obai-in, subtempel ved zen-templet Daitokuji, opført i 1588.
obaku-zen er navnet på en zen-sekt, som blev
introduceret i Japan af Ingen Ryuki (15921673) i det 17. århundrede.
obi er et mavebælte til kimonoen, som særlig
for kvindedragten ofte gives en yderst
kunstfærdig bearbejdning.
Odoi, fæstningsværk omkring Kyoto med voldgrave og bambusbevoksede volde anlagt
i 1591 på foranledning af Hideyoshi.
ofuro, det skoldhede, japanske karbad.
okoshi-e-zu, en folde-ud-model, hvis vægge er
hængslet på gulvfladen, så man kan se ind
i rummet fra alle retninger. Se ill. p. 435.
Omote Senke er en af de tre te-skoler, som Sen
Sotan (1578-1658) delte Sen-familiens ejendom i Kyoto op i. Se Shinju-an note 326.
Omotesando, gadenavn i Tokyo.
one-pointedness, dette med fuld tilstedeværelse at gøre én (og kun én) ting ad gangen.
Onin-krigen, borgerkrigsagtig konflikt i årene
1467-77, som lagde størstedelen af Kyoto
i aske og indledte en mere end 100-årig
ustabil periode i japansk historie.
Onjo-ji, tendai-buddhistisk tempel i Otsu ved den
østlige fod af Kyotos skytsbjerg, Hiei-san.
Kaldes også Mii-dera.

Onjo-ji, navnet på en bambusvase af Sen Rikyu
(1523-91) udarbejdet under Odawara-felttoget i 1590. Navnet kommer af templet
Onjo-ji, hvis tempelklokke som vasen
havde en revne.
Orategama, en bog af zen-mesteren Hakuin
(1685-1768).
Oribe-yaki, keramik under inspiration eller
vejledning af te-mesteren Furuta Oribe
(1543-1615). Findes i en lang række varianter og kategorier, som Shino, Mino, Karatsu, Oribe Sort, Sort Oribe og Rød Oribe.
Otogoze, navnet på en raku-skål af Hon’ami
Koetsu (1558-1637).
Pachinko-haller, japanske spillehaller.
Pontocho, et af Kyotos gamle geisha-kvarterer,
fremstår som en kun 1,8 m bred fredet
gade med små te-huse og spisesteder liggende skulder ved skulder.
Prajnaparamitayai, Perfection of Wisdomsutraen, kaldes også Hrdaya-sutra, Hjertesutraen, på japansk Hannya Haramita Shingyo. Hjerte-sutraen er forfattet i Indien på
et tidspunkt før 400 f.Kr.
pranayama, åndedrætsøvelser, der har en vigtig plads i den indiske yoga-tradition.
Raikyu-ji, zen-tempel nord for Okayama med
en markant klippet have, som ofte tilskrives Kobori Enshu (1579-1647).
raku er en keramisk teknik udviklet sidst i
1500-tallet af Rikyu og Chojiro i afsøgningen af passende te-redskaber for wabi-teceremonien. Raku-navnet stammer fra et
segl, som Chojiro fik tildelt af Hideyoshi
som anerkendelse for sin keramik.
Reiun-in, subtempel ved zen-templet Myoshin-ji.
renga er en poesiform karakteriseret ved sammenkædede vers.
renji-mado er et gittervindue, hvis gitter til
forskel fra shitaji-vinduet er et selvstændigt element, indsat i den lerklinede væg.
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Anvendes ofte med shoji, papirskodder,
indenfor.
Rikyu ichimai kishomon, Rikyus en-sides
testamente, en tekst om wabi-te.
rinkan chanoyu, en te-tradition praktiseret i
Nara af Furuichi-klanen i Muromachi-peri
oden (1336-1568).
Rinsen-ji, zen-tempel vest for Kyoto indstiftet
af Muso Kokushi i 1330erne i eksisterende
bygninger, idag subtempel ved Tenryu-ji.
Rinshun-kaku, te-pavillon med diagonal-layout, står idag i Sankei-en i Yokohama.
Rinzai-zen er navnet på en zen-sekt, som blev
introduceret i Japan i 1191 af Myoan Eisai
(1141-1215). Den har sit navn efter den
kinesiske zen-mester Lin-chi I-hsüan, der
på japansk kaldes Rinzai Gigen (d. 867)
eller for det meste blot Rinzai.
ro, ildstedet, er i te-rummet et lille nedfældet
kvadrat, hvor trækulsilden opbevares i en
flytbar metalbeholder.
ro-måtten, den tatami-måtte, hvori ildstedet er
nedfældet.
roji, den duggede jord, den duggede sti, betegnelse for det haveforløb, som leder frem
til te-rummet.Termen roji har mange lag
af betydninger og betegner i buddhistisk
perspektiv noget tyndt, spagt eller tomt.
Mere alment har roji betydninger som en
sti, gyde, passage eller gangforbindelse. Se
pp. 315 ff.
roku-gatsu, sjette måned, juni.
roshi, den person, som leder meditationen i
zendoen.
Ryoan-ji, Rinzai-zen-tempel vest for Kyoto,
grundlagt 1499 af Muso Kokushi.
Ryogen-in, subtempel ved zen-templet Daitoku-ji, grundlagt ca. 1504.
Ryoko-in, subtempel ved zen-templet Daitokuji, grundlagt i 1606.
Ryosho-ji, zen-tempel opført til minde for Daio
Månevindue fra receptionsrum i minka fra Takayama-egnen, hvor shoji-skoddernes papir er lappet med små blomsterlapper
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Kokushi (1235-1309), oprindelig opført
vest for Kyoto i 1303, men flyttet til Daitoku-ji i årene 1532-34.
-ryu, et suffiks, som betegner en bestemt skole
eller retning. F. eks. angiver Enshu-ryu eller
Sekishu-ryu, hhv. Enshu-skolen og Sekishuskolen inden for te-ceremoni.
Ryusen-an, subtempel ved zen-templet Daitoku-ji, opført i 1590erne.
sabi, betyder rust eller patina og betegner en
henfaldets skønhed og æstetiske udtryk
af det modnede, det brugte osv. Se p. 346 ff.
sado, eller chado, teens vej.
Sado kyumonroku, et gammelt værk om te.
sado-guchi, den fusuma-skydedør fra forberedelsesrummet, hvorfra værten entrer terummet.
Sagano Toriimoto, en af Kyotos fredede bebyggelser ved Kyotos nordvestlige udfaldsvej.
Saifuku-ji, zen-tempel under Myoshin-ji i Kani,
Gifu amt.
Saiho-ji, også kaldet Koke-dera, Mostemplet,
har en historie tilbage til 700-tallet. I 1100tallet var her anlagt en berømt jodo-buddhistisk Paradis-have. I 1339 blev Saihoji Rinzai-zen-tempel og stærkt restaureret
af Muso Kokushi.
Saikon-ji, lille Rinzai-zen-buddhistisk tempel
ved Biwa-søen, øst for Kyoto, hvor Ikkyu
var discipel under zen-mesteren Ken-o Soi
(d. 1415).
Sakai, i 1500-tallet en vigtig havne- og handelsby ved Osaka-bugten.
sake, vin fremstillet på ris.
sakui betegner en kreativitet, der kan karakteriseres som gnistformet, som dybt original og ved fremkomsten af noget aldrig
før set.
Sannenisaka, en af Kyotos fredede machiyabebyggelser i den sydøstlige del af byen.
samadhi, indisk betegnelse for en tilstand af
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fuldstændig oplysthed (japansk zammai
eller zanmaji).
samurai, betegnelse for medlem af krigerkasten.
-san bruges som suffiks sammen med familienavnet i høf lig japansk til- og omtale. Der
findes dog en række særlige relationer,
som f.eks. i elev-lærerforhold og en række
familie-relationer, hvor andre tiltaleformer
tager over.
sankin kotai, en forordning i Edo-perioden
(1603-1868), hvorefter alle daimyo var
påtvunget dobbelt tjeneste og bosætning
- og dermed stadige flytninger mellem
provinserne og hovedstaden Edo (Tokyo).
Sanko-in, Soto-zen-tempel i Tokyo.
sanmon, bjergporten, danner symbolsk indgang til templets centrale akse
sansho er et buskagtigt træ, hvis frø og spæde
blade bruges i japansk madlavning.
santengo, tre koan-agtige spørgsmål.
sanzen, daglige korte personlige ordvekslinger
med roshien, er et integreret led i sesshin.
Saradatilaka tantra, en tantrisk sutra.
satori, den endelige og fuldstændige oplysning,
som for buddhisten er livsbanens endemål.
sei-jaku, stilhed, ro. Hisamatsu Shin’ichis syvende karakteristikon.
sengoku jidai, de krigende staters periode, ca.
1467-1568, en betegnelse for tiden fra
Onin-krigenes udbrud i 1461 til oprettelsen af mere stabile magtforhold i Momoyama-perioden (1568-1603).
senshoku-do, en farve-ceremoni under udvikling af Hinayas direktør, Akihiko Izukura.
seppuku, rituelt selvmord.
Saru-san, Aben, Hideyoshis øgenavn.
sesshin, betegner i zen-buddhismen en meget
koncentreret meditationsperiode.
sechin, et toilet i roji-haven, som symbolsk skal

demonstrere stedets renhed.
shakkei, designkoncept i japanske haver, hvor
det omgivende landskab er indarbejdet,
se også ikedori.
shaku, en måleenhed, som ca. modsvarer én
fod.
shaku, en bambusøse, der bruges i roji-haven
ved den symbolske renselse ved tsukubai
samt i te-rummet af te-mesteren til at tage
vand fra kedlen.
shakuhachi, direkte overs.: én fod og otte
[tommer], den japanske bambusf løjte,
som har fået sit navn efter sin længde, én
fod og otte tommer.
Shakuhachi, navnet på en bambusvase af Sen
Rikyu (1523-91) udarbejdet under Odawara-felttoget i 1590.
shan, (jap. san eller yama), kinesisk for bjerg.
shibori er en fællesbetegnelse for en hel række
af batik-indfarvningsteknikker, hvori farvepigmenterne i forskellig grad tilbageholdes uden brug af voks ved at bindes, knyttes, vikles, foldes og klemmes - med en
stor mønstervariation til følge.
shibui, en behersket, funktionel elegance.
Shikoku, Japans fjerdestørste ø, beliggende syd
for Honshu.
Shimbashi, Nybro, stednavn i det centrale
Tokyo.
shin, det formelle i tripolen shin, gyo og so.
Shinbashi, en af Kyotos fredede machiyabebyggelser i den nordlige del af Gion, et
forlystelseskvarter i det østlige Kyoto.
shinden, en (have- og) arkitekturstil med oprindelse i aristokratiets villaer i Heianperioden (794-1192).
Shin-goten, Det nye palads, f løj ved Katsura
Rikyu, opført forud for kejser Gomizunoos besøg i 1658.
shingon-buddhismen er en esoterisk buddhistisk sekt med tibetansk-kinesiske rød-

der, introduceret i Japan af Kukai (774835).
Shinju-an, subtempel ved zen-templet Daitoku-ji, opført i 1491 som mindetempel
for Ikkyu Sojun (1394-1481).
shintai, en legemliggørelse af det guddommelige.
Shirakawa betegner en lille fredet enklave i
det nordligste Gion langs Shirakawa-floden (-kawa og -gawa betyder flod).
Shisen-do, Den udødelige Poesis hal, opført i
1641 af Ishikawa Jozan (1583-1672) som
retrætested og siden konverteret til zentempel.
shiso er en mynteagtig urt, hvis blade bruges
i det japanske køkken - den findes i en
grøn og en rød variant.
Shisobo, et 4¾ tatami-måttes te-rum med
tsubo-no-uchi ved Todai-ji i Nara, bygget
af Hosokawa Sansai (1563-1645).
shitaji-mado er et gittervindue, hvor lervæggens bambusskelet er frilagt. Ofte forsynet med shoji, papirskodder, inden for.
shizen, naturlighed. Hisamatsu Shin’ichis første
karakteristikon.
shodo, penslens vej (sho betyder tusch).
Shoen-kan, sammenbygget med Kikugetsu-tei,
2 te-pavilloner fra Empo-æraen (1673-80)
med diagonal-layout, står idag i Ritsurinkoen i Takamatsu.
Shogen-in, subtempel ved zen-templet Daitoku-ji, opført i 1491.
shoin er en betegnelse for en bygningslænge
i shoin-zukuri, shoin-stil, med en niche,
kaldet tsuke-shoin, trukket ud under det
dybe udhæng for at få bedre lys til at skrive og arbejde, se Shinju-an note 338. Ordet shoin bruges også om det vigtigste rum
i en shoin-bygning.
Shoin-daisu-te er en form for te-ceremoni, som
udspiller sig i det formelle shoin-rum med
brug af en daisu, et særligt lille møbel, der
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rummer de for te-ceremonien nødvendige
redskaber.
shoin-te, en (formel) te-ceremoni, der finder
sted med det formelle shoin-rum som
ramme.
shoin-zukuri betegner [en bygning i] shoin-stil.
shoji, translucente papirskydedøre, bruges mellem ude og inde.
shojin ryori er en betegnelse for den buddhistiske klostertraditions vegetariske køkken.
Shoka-tei, Blomsterbetragtnings-pavillonen, tepavillon ved Katsura Rikyu. Se pp. 367-68.
Shokin-tei, Fyrre-lut-pavillonen, te-pavillon ved
Katsura Rikyu med en 3¾ tatami-måttes
chashitsu fra 1640erne. Se pp. 364 ff.
Shoko-ken, Overfor Pinjerne, et 2¾ tatamimåttes wabi-te-rum (1628), bygget af
Hosokawa Sansai (1563-1645) ved Sansais
otium, Koto-in.
Shoso-in, en opbevarings- eller relikviebygning
ved Todai-ji fra 756.
shozan-tempel, betegnelse for tredjehøjeste
tempel-rang indenfor Gozan-systemet.
-shu, et suffiks, der betyder sekt eller skole,
f.eks. Rinzai-shu, Soto-shu eller jodo-shu.
shugendo, en bjergreligion med elementer af
shintoisme, taoisme og esoterisk buddhisme.
Shugaku-in, kejserligt landsted nord for Kyoto
etableret i 1659 af kejser Gomizunoo
(1596-1680).
Shuon-an, zen-tempel ved Takagi, syd for Kyoto,
tilholdssted for Ikkyu og hans følge fra
1456. Stedet hed oprindelig Myosho-ji, og
kaldes idag ofte Ikkyu-ji.
Shuun-an er et zen-tempel grundlagt af (hvad
der formodes at være Ikkyus søn) Gio
Jotei (1426-1506). Shuun-an blev senere
subtempel ved Nanshu-ji i Sakai, et tempel associeret til Daitoku-ji. Shuun-an
angives at være residens for Nambo Sokei,

den af Rikyus disciple, som samlede Rikyus lære i Namporoku.
silkevejen, rute for handelskaravaner, som tilbage fra før Kristi forbandt Kina, Indien
og Europa.
so, det uformelle i tripolen shin, gyo og so.
soan-chashitsu, den græstækkede hytte (so
betyder græs), den lille, fritliggende tepavillon af traditionens simple materialer
og motiver.
soan-te, en (uformel) te-ceremoni, der finder
sted i soan-chashitsuens uformelle rammer.
soba, boghvede-nudler.
sodo betegner et sted med en intensiv træning
af zen-munke.
Soeki-gata no chawan, Soeki-formet te-skål,
betegnelse for raku-keramik fra før rakunavnet var etableret, afledt af Rikyus navn
Soeki.
Soka gakkai, selvstændig lægform af Nichirenbuddhismen med eget politisk parti.
Soken-in, subtempel ved zen-templet Daitokuji, grundlagt i 1582 til minde om Oda
Nobunaga (1534-82) med Toyotomi Hideyoshi (1537-98) som sponsor.
sorabiki-bata, en væv med bundhængslet slagbom, som var den japanske silkeproduktions vævetype fra omkring 3. årh. e.Kr.
og helt frem til indførelsen af Jacquardvæven i 1870erne.
soto-koshikake, er navnet på en machiai, hvileeller venteplads, ved Katsura Rikyu.
Soto-zen er navnet på en zen-sekt, som blev introduceret i Japan af Dogen Kigen (120053) efter en Kina-rejse i 1223-27.
sudare er bambus-jalousier, der kan hænges for
bygningsåbninger.
sugi, japansk ceder (cr yptomeria japonica),
japansk træsort, som dyrkes til et højt
raffineret bygningsmateriale til brug i

Tennezue-tei, en te-pavillon ved Biwa-søens bred, illustrerer mødet mellem minkaens rustikke
enkelhed og te-æstetikkens gennemkultiverede forfinethed
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sukiya-arkitekturen.
sugi koke, cedermos, den dybe mostype, som
oftest anvendes i japanske haver.
suki betyder grundlæggende hvad man holder
af eller hvad der står ens hjerte nær. Suki
betegner en frisat, selvberoende æstetik,
hævet over mode og konventioner. Se p.
346 ff.
suki dogu, redskaber med suki-kvalitet.
sukisha betegner et menneske med suki-kvaliteter og suki-æstetisk inklination i sit liv.
sukiya-shoin, særlig gren af shoin-arkitekturen
under indflydelse af te-æstetikkens sukiyaarkitektur.
sukiya-zukuri, arkitektur i sukiya-stil, udspringer af wabi-æstetikkens indvirken på
shoin-arkitekturen.
sun, måleenhed, der ca. modsvarer én tomme.
sunyata (japansk, ku) er sanskrit og bliver på
engelsk oftest oversat med enten void
eller nothingness, på dansk intet eller
intethed.
sushi, fællesbetegnelse for en række spiser,
hvori der (hovedsageligt) indgår rå fisk og
marinerede ris, heriblandt nigiri-sushi,
små, aflange risboller med rå fiskestykker
ovenpå.
sutra - der findes indenfor buddhismen et
omfattende volumen af hellige skrifter
kaldet sutraer.
sutra recitation - fremsigelse af sutraer, daglig aktivitet i buddhistiske templer.
svastika, et centralt symbol i hinduismen og
buddhismen.
det sydlige hof - ved indledningen til Muromachi-perioden (1336-1568) flygtede det
kejserlige hof til Yoshino, ca. 100 km syd
for Kyoto, mens Ashikaga-shogunerne i
Kyoto indsatte en anden gren af den kejserlige familie som det nordlige hof.
Denne situation med et nordligt og et syd-

ligt hof varede fra 1336 til 1392, hvor det
sydlige hof blev tvunget til at indordne sig
det nordlige hof.
synkretisme er en tendens til at sammenblande - eller en bestræbelse på bevidst
at sammenarbejde - forskellige tros- og
tankesystemer.
tahoto, en japansk betegnelse for den pagodetype, der anvendes indenfor den esoteriske buddhisme.
Tai-an, Årvågenhedens hytte, 2-måtters soanchashitsu fra 1582-83 af Sen Rikyu (152291), flyttet til Myoki-an syd for Kyoto kort
efter Rikyus død. Se pp. 319 ff.
Taiko, Hans Højhed, direkte overs.: Det store
Palads, titel for en retireret regent.
tainai-kuguri, at komme fra eller gennem moderskødet, er et symbolsk genfødelses- og
renselsesritual i shugendo, en bjergreligion med elementer af shintoisme, taoisme og esoterisk buddhisme.
taka-bata betegner væve, som det fordrer to
personer at operere.
Takuan-pickles er pickles konser veret ved
saltsprængning og mælkesyregæring af
grøntsager, en teknik opfundet af Daitokuji-præsten Takuan (1573-1645).
tanden er den japanske betegnelse for haracentret, det chakra eller energimæssige
fokuspunkt, som findes umiddelbart under navlen.
Tao teh ching, et hovedværk i taoismen tilskrevet Laotse, som (uden fuld historisk
evidens) levede omkring 600 f.Kr.
taoisme, den spirituelle pol i det kinesiske
ånds- og kulturlivs dipol af konfucianisme og taoisme - en formløs størrelse, der
gennem årtusinderne har antaget utallige
fremtrædelsesformer.
tatami, en ca. 4 cm tyk gulvmåtte i strå med
et flademål på omkring 90 x 180 cm.
Nijiri-guchi med forbindelse til shoin-te-rummet ved Koto-in, subtempel ved Daitoku-ji, grundlagt af en af Sen Rikyus disciple, Hosokawa Sansai

486

Appendiks II
tatto, subtempel, f.eks. er Shinju-an et af 23
subtempler ved Daitoku-ji, der ligger
omkring hovedtemplet.
Teigyoku-ken er et 2¾ tatami-måtte stort terum med tsubo-no-uchi, der blev flyttet
til Shinju-an i 1638, men har sin oprindelse i et 1500-tals kejserligt palads.
Tekito-ken, De dryppende Istappes hytte, aftægtsbolig ved Shinju-an.
temae, betegnelse for de enkelte elementer i
te-ceremoniens afvikling. Te betyder hånd,
og mae er det, som man har umiddelbart
foran sig.
temmoku-skåle, te-skåle med oliepletglasur.
tendai-buddhismen er en esoterisk buddhistisk sekt, introduceret i Japan af Saicho
(767-822).
tenka gosado, Japans te-mester, titel tildelt Sen
Rikyu af kejser Ogimachi i 1585.
Tenryu-ji, Rinzai-zen-tempel vest for Kyoto,
grundlagt ca. 1339 af Muso Kokushi.
Tenzui-ji, subtempel ved zen-templet Daitokuji, grundlagt i 1589 med Toyotomi Hideyoshi (1537-98) som sponsor til minde
om Hideyoshis mor. Eksisterer ikke idag.
Tera-machi, tempelbyen, kvarter i Kyoto umiddelbart øst for Heian-kyos byplanrektangel, der opstod i forbindelse med Hideyoshis befæstning af Kyoto i 1591.Templerne blev flyttet, så de skulder ved skulder dannede byens sårbare østflanke.
tobi-ishi, trædesten, f.eks. i roji-haven.
Todai-ji, hovedsæde for kegon-buddhismen og
et af Nara-periodens (645-794) vigtigste
buddhistiske templer. Her opførtes en
kæmpebuddha i bronze.
tofu, hvid æggestandsagtig substans, som fremstilles af soyabønner.
Tofuku-ji, Rinzai-zen-tempel sydøst for Kyoto
grundlagt i 1236, et af Muromachi-periodens (1336-1568) store gozan-templer.
De små te-rums eksperimenter virkede tilbage på shoin-rummet, herover er det en tsuke-shoin, studere-plads, i Hosokawa Sansais shoin-te-rum
ved Koto-in
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To-ji, shingon-buddhistisk tempel, som tilbage
fra Kyotos grundlæggelse i 794 markerede
østsiden af byens hovedport mod syd.
Tokai-an, subtempel ved zen-templet Myoshin-ji.
toko-bashira er den lodrette hjørnestolpe, der
markerer tokonomaen.
tokonoma, en tilbageliggende niche med let
hævet gulv til udstilling af kunstobjekter.
Tokugawa-regimet, betegnelse for Edo-periodens (1603-1868) styre, hvis ledende skikkelser alle kom fra Tokugawa-familien.
Tokusen-an, subtempel ved zen-templet Daitoku-ji, mindetempel for Daien Kokushi
(1295-1369) opført i 1334-35.
tonya, betegnelse for grossister og mellemhandlere.
Toranomon, Tigerporten, stednavn i det centrale Tokyo.
Toun-an, Den østlige Skys hytte, aftægtsbolig
ved Shinju-an.
transmissions-linje, i zen-buddhismen det
samme som dharma-linje, den kæde af
mester-discipel-relationer helt tilbage til
den historiske Buddha, hvorefter Buddhas
lære er videregivet.
tsubo, japansk arealenhed, som modsvarer 2
tatami-måtter, ca. 190 x 190 cm. Afhængig
af modulsystemet kan én tsubo angive et
netto gulvareal på mellem 3,3 og 3,9 m2.
tsubo-niwa, et lille haverum defineret af bygningselementer på alle sider, som optræder i så godt som alle traditionelle byhuse.
tsubo-no-uchi er et lille vindfangsagtigt forrum
til te-rummet med jordstampet gulv.
tsuke-shoin, en niche i shoin-bygningen bygget
under de store tagudhæng som en studereplads, for at have bedre lys til at kunne
læse og skrive. Se Shinju-an note 338.
tsukiage-mado, månevindue, en lysåbning
placeret i tagfladen, ofte med en shoji,
papirskodde, indenfor.
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tsukubai, direkte overs.: et sted, hvor man må
bøje sig ned, et sted i roji-haven for rituel
renselse.
Tsurezuregusa, Essays om stilstand, skrevet af
Yoshida Kenko (1283-1350) omkring 1330.
Tsusen-in er en bygning, der blev f lyttet til
Shinju-an i 1638, men har sin oprindelse
i et 1500-tals kejserligt palads. Tsusen, De
udødeliges Sti, var det buddhistiske navn
for den kejserlige læge Nakarai Zuisoku,
der af kejseren havde fået bygningen doneret, men Nakarai gav Tsusen-in videre
til Shinju-an.
Tsutsu-itsutsu, navnet på en berømt Ido-type
te-skål, hvis navn stammer fra dens første
ejer Tsutsui Junkei (1549-84).
umeboshi, små abrikosagtige blommer, der er
behandlet ved gentagne tørringer og udblødninger med shiso-blade.
Ura Senke er en af de tre te-skoler, som Sen
Sotan (1578-1658) delte Sen-familiens
ejendom i Kyoto op i.
Urokonami, navnet på en te-skål af keramikeren Ninsei, en af te-mesteren Kanamori
Sowas favorit-skåle.
usucha, tynd te, fremstillet af pulveriserede
teblade.
utsushi, betegner en imitationens æstetik og
en kopieringens kunst.
Vimalkiri er en helgen fra den tidlige indiske
buddhisme.
wa, fred, harmoni.
wa- er et præfiks, som angiver japansk oprindelse.
wa-karakumi, direkte overs.: japansk kinesisk
brikvæv, det navn, Izukura-san har givet sin
nyopdagede og videreudviklede karakumi brikvævsteknik.
wabi er et æstetisk begreb afledt af verbet
wabu, at være ulykkelig. Wabi balancerer
på den smalle og usikre linje mellem skøn-

hed og tarvelighed og er en raffineret og
elegant enkelhed opnået gennem at fremdrage de i materialerne iboende farver, former og teksturer. Se p. 344 ff.
wabi-cha, en te-ceremoni i overensstemmelse
med wabi-idealerne.
wu, kinesisk for mu, nothingness, intethed,
uden-, ikke- osv.
wu-wei (kinesisk), uden hensigt, uden intention, uden stræben, uden at forcere. Se p.
283.
yang, den maskuline pol i kinesisk filosofis
gennemgående dipol af yin og yang, repræsenterende det skabende, det impulsgivende, det lyse, det varme osv.
yantra er i den tantrisk-hinduistiske indiske
tradition et kosmogram, en visuel repræsentation af en bestemt guddom eller et
særligt aspekt ved universet - og modsvarer den buddhistiske mandala, men er
dog ofte mindre ikonografisk og mere
geometrisk abstrakt end mandalaen.
Yayoi-kulturen, en betegnelse for den første
risdyrkende befolkning i Japan samt en
periodeangivelse, ca. 3. årh. f.Kr. - 3. årh.
e.Kr.
yin, den feminine pol i kinesisk filosofis gennemgående dipol af yin og yang, repræsenterende det modtagende, det føjelige,
det mørke, det kolde osv.
yo- er et præfiks, som angiver vestlig oprindelse.
yoga, en fællesbetegnelse for en række spirituelle discipliner med oprindelse i det
hinduistiske Indien, som kundalini-, hatha- og bhakti-yoga, pranayama osv.
Yonaga, navnet på bambusvase af Sen Rikyu
(1523-91) udarbejdet under Odawara-felttoget i 1590.
yuba, opstår ved bearbejdning af soyabønner
til tofu, miso osv. under den indledende
kogning. Yuba er en hinde, der trækkes af.

Appendiks II
yuikai, et testamente eller sidste formaning,
en zen-mesters sidste meddelelse til sine
disciple.
yugen, subtil dybde eller dyb tilbageholdthed.
Hisamatsu Shin’ichis femte karakteristikon.
yuzu Nembutsu-sekten, grundlagt af Ryonin
(1073-1132), en af de Amida-buddhistiske
sekter.
zammai, japansk betegnelse for samadhi.
Zangetsu-tei, Den aftagende Månes pavillon,
et 12 tatami-måtters te-rum opført ca.
1594 af Sen Shoan ved det, der senere
blev til Omote Senke, med forbillede i Sen
Rikyus Iro-tsuke-shoin, dog med kun to
gulvniveauer. Se Shinju-an note 326 &
458.
zanmaji, japansk betegnelse for samadhi.
zazen, betegnelse for den meditationsform, der
praktiseres i zen-buddhismen.
zen (kinesisk chan, af sanskrit-termen dhyana), en gren af buddhismen, i hvilken
meditation og selvfordybelse står centralt.
I Japan findes tre zen-sekter, Rinzai-zen,
Soto-zen og obaku-zen.
Zencharoku, Optegnelser om zen-te, er et værk
fra 1826 om forbindelsen mellem zen og
te, der noget usikkert tilskrives Jakuan
Sotaku. I hvert fald dele deraf synes at
stamme fra Sen Sotan (1578-1658). Se
Shinju-an note 464.
zendo, betegnelse for den bygning, hvori zazen finder sted.
zenji, zen-mester, en ærestitel, der normalt tildeles posthumt.
Zenko-an, lille Rinzai-zen-buddhistisk tempel
ved Biwa-søen, øst for Kyoto, hvor Ikkyu
nåede satori under zen-mester Kaso Sodon (1352-1428).
Zuiho-in, subtempel ved zen-templet Daitokuji, opført i 1565.
Tre shitaji-mado omkring daime-måtten i Shinju-ans soan-chashitsu, Teigyoku-ken, bag silhuetten af te-rummets midterstolpe, naka-bashira
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Historiske epoker

Shitaji-mado med shoji-skodde set indefra på en skyet dag
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