RE F L E K S I O N E R I T E -RU M M E T
Under mit ophold ved Shinju-an sad jeg ofte på Tsusen-ins
østterrasse foran roji-haven, der leder frem til te-rummet
Teigyoku-ken. Dette bageste hjørne af Shinju-an formelig
ånder af wabi og sabi: de frønnede udhæng fra de blødt
hvælvede barkspåntage, bygningernes eksponerede træflader hvor vinterveddet efterhånden danner relief, de
irrede tagrender og den alderstegne mur bag den forvitrede stenlampe. Mu-ho, mu-zatsu, mu-shin, mu-tei, mu-do
- fri af regler, uden kompleksitet, uden bagtanke, uden røre
- alt synes her at være gennemlyst af Hisamatsus zen-æstetiske karakteristika. Alt opleves her at virke sammen i en
vederkvægende og grænseløs, på en gang ophøjet og håndgribelig ro.
Trædestenene i roji-havens forløb er små, næsten undselige. De ligger ikke hævet, som trædesten oftest gør, men er
næsten konturløse, helt nede i plan med det tætte, ulasteligt plejede mostæppe. De forskellige mosser og trædestenene har cirka samme lyshed og danner tilsammen én
ubrudt flade, hvilket er med til at uddybe stedets stilhed.
Relationerne mellem form og mellemrum, form og det der
omgiver form, form og ikke-form f lyder frit og uhindret.
Ligesom med Ryoan-ji og Shukos stensætning i østhaven,
synes hvert element i Teigyoku-kens roji ubesværet at vise
ud over sin objektkarakter.
Ofte fornemmes roji-haver paradoksalt fyldte i deres gennemscenograferede, fuldt kontrollerede, vilde naturlighed.
Men hér, på vej mod Teigyoku-ken, Havens Juvel, er der en
for te-haven sjælden sparsommelighed i virkemidlerne. Er
Shinju-ans oprindelige kare sansui-haver således på den
ene side med tiden blevet præget af en blødere te-æstetik,
fremstår roji-haven omvendt lidt mere karsk stiliseret end
sædvanligt. Så hvor de to havetyper ofte erfares som diametralt forskellige, udgør haverne langs Shinju-ans syd- og
østfacader et samlet forløb af glidende overgang.
Roji-havens vegetation søger ikke på nogen måde at
skjule de arkitektoniske elementer; den ville heller ikke
slippe godt fra at gøre det, da rummet er et præcist defi-

neret, L-formet arkitektonisk rum. Mod øst løber en tegltækket mur, bag hvilken høje træer rejser sig. Afgrænsningen mod syd dannes af hojo-fløjens tagvolumen og en fritstående væg, og mod vest af Tsusen-ins på en gang strenge
og underspillede Muromachi-facade med dens smukt patinerede terrassebrædder - frønnede og vejrbidte, og alligevel fløjlsblødt blanke af den daglige overtørring med en
hårdt opvredet klud. Hér, tæt under de svungne tagformer,
forstærkes det traditionelle japanske tags dobbelthed: På
én gang en kraftfuld og tung form, der formår at holde
facadernes stærke grafik og linjespil på plads, og en gestalt,
der med sin graciøst opspændte kurvatur synes på vej til at
lette. Når man bevæger sig i rojiens spor, synes modsætningen mellem de arkitektoniske elementers geometriserede
natur og haveelementernes organiske formverden at fortone sig, som havde den kun rod i et analytisk intellekt.
I Shinju-an er der ikke anlagt nogen særskilt, fritliggende
venteplads, machiai, som det er almindeligt i lidt større
roji-haver, som Omote Senke eller de mange parkhaver, der
blev anlagt i begyndelsen af Edo-perioden. I stedet inddrages den overdækkede forbindelsesgangbro mellem terrasserne rundt om hojo-fløjen og Tsusen-in. Denne gangbro
er til den ene side lukket med en væg, der har en niche
med bænk indbygget (5). Åbninger i denne væg gør det
dog muligt at inddrage også haverummet bag denne bænk
i roji-havens forløb - nord for ventepladsen er der forbindelse via gangbroerne under Tsusen-ins udhæng, og syd for
ventepladsen kan gangbroen simpelthen vippes til side og
Tsusen-ins sydhave herved inddrages i roji-forløbet.
Te-ceremonien findes i forskellige grundformer, fra helt
korte chaji, der kan indbefatte mange mennesker og udspille sig i mange forskellige sammenhænge, til chakaiceremonier, der varer omkring 4 timer. Men det er omkring
chakai-formerne, at te-æstetikkens udkr ystallisering har
fundet sted. Den te, der anvendes i te-ceremonien, er macha, en te fremstillet af pulveriserede te-blade, som kop for
kop piskes op i vandet. Det er kun de spæde blade, som
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anvendes til macha, og takket være en særlig tørringsproces, hvor te-bladene først dampes, siden kun ryges ganske
let og derefter sorteres og opbevares omhyggeligt, bevarer
machaen sin friskgrønne farve.303 Hvor der i chaji-ceremonien blot serveres usucha, tynd te, akkompagneret af
en lille sød bid, så indgår der i chakai-ceremonien også den
såkaldt tykke te, koicha.
Ud over selve dette at drikke te i te-rummet indgår der
i chakai-ceremonien også en havevandring i rojien, ligesom
der indgår et kaiseki-måltid. Selvom alt må være nøje forberedt forud for te-ceremonien, ser man, som en del af en
chakai-ceremoni, hvordan ilden opbygges og vedligeholdes,304 og man ser teen blive tilberedt, ligesom man ser teskålene blive rengjorte bagefter. Te-ceremonien, som den
kendes idag, tog sin begyndelse med Ikkyus discipel Murata Shuko (1422-1502) og fandt sin definitive form med temesteren Sen Rikyu (1522-91). I årtierne efter Rikyu dannedes en hel række skoler inden for teens verden med hver
deres nuanceringer af formen og forløbet. Så te-ceremonien findes idag i et meget stort antal varianter.305
Kaiseki-køkkenet udviklede sig i feltet mellem overklassens honzen ryori-køkken og klostertraditionens vegetariske shojin ryori-køkken,306 og det blev, i samklang med
de øvrige aspekter af te-ceremonien, genstand for en udstrakt raffinering af det enkle og det forfinede. I Namporoku, en samling af optegnelser om Sen Rikyus te-ceremoni,307 understreger Rikyu dog betydningen af dette måltids
enkelhed. „Måltidet ved sammenkomster i det lille rum bør
blot bestå af en enkelt suppe og to eller tre grøntsagsanretninger, og sake bør serveres med måde. Omfattende
forberedelser af måltidet til wabi-sammenkomster er upassende. [Det er] unødvendigt at sige, at afbalanceringen
mellem kraftigt og let smagende retter må forstås på samme måde som ved serveringen af den tykke og den tynde
te.“308 Ud over enkelheden og mådeholdet - japansk mad
består ofte af et stort antal små retter - lagde Rikyu vægt på,
at værten selv havde tilberedt kaiseki-måltidet.
Ordet kaiseki kendes første gang nedskrevet i 1537. Det
var da sammensat af to skrifttegn med en betydning, der
peger på det sociale aspekt af måltidet: at samles [på] et
siddested. Den skrivemåde, der idag anvendes for kaiseki,

optræder første gang i Namporoku, med to skrifttegn, der
henviser til den opvarmede sten, som zen-munkene brugte
til at lægge på maveskindet for at holde sultfornemmelsen
stangen under lange meditationsrunder.309 Denne skrivemåde for kaiseki peger præcist på den stærke zen-forankring i Rikyus te-ceremoni. Hverken sult eller forspiselse
måtte afspore te-ceremoniens retning.
Kaiseki-måltidet kunne i stedet for i det lille te-rum serveres i et tilliggende, mere rummeligt shoin-rum, og Tsusen-in kunne i den forbindelse blive inddraget i te-ceremonien.310 Roji-haven fik derfor en central betydning i teceremonien, som det forbindende led mellem ceremoniens enkelte elementer. Den var så at sige bærebølge. Den
måtte stemme sindet receptivt over for teens ånd og undervejs tilbyde en stille stund på ventepladsen.
I termen roji ligger mange lag af betydninger. Roji er
oprindelig en buddhistisk term, af ledt af sanskrit akase,
der betegner noget tyndt, spagt (sparse) eller tomhed - i
buddhistisk kontekst ofte oversat til open space, et i overført betydning åbent rum. Der findes dog mange skrive-

måder for roji, hvor forskellige kombinationer af skrifttegn
benyttes. Én betydning, som er almindelig brugt idag, henviser bredt til en sti eller gangforbindelse, og anvendes
ikke blot i haven, men også bymæssigt, om gyder og passager.311 Andre skrivemåder associerer rojien til den duggede
jord eller den duggede sti.
Günter Nitschke skriver, at roji-havens trædesten, tobiishi, havde som ultimativt mål at gøre mennesket opmærksom på en af dets mest basale aktiviteter - at gå - og påpeger at dette ligger i direkte forlængelse af Buddhas egen
måde at meditere på, som indbefattede to faser. Den ene
var at koncentrere sig om ens vejrtrækning, når man sad.
Den anden var at koncentrere sig om ens fodsåler, når man
gik.312 Med denne tilgang knytter rojien sig direkte til zentraditionen. Den bevæger sig fra at være simpel forbindelsesvej til at være en form for kinhin, gående zen. Den ultimative måde at lægge verden bag sig var den fulde tilstedeværelse i nuet.
Walking is Zen, sitting is Zen,
Whether talking or remaining silent, whether moving
or standing quiet, the Essence itself is ever at ease.313
I Zencharoku, Optegnelser om zen-te, et værk fra 1826 om
forbindelsen mellem zen og te, findes et kapitel om rojihaven. Heri står, at skrifttegnet ro i roji angiver, hvad der er
åbenbart eller synligt, mens ji betyder bevidstheden, hvorfor roji betyder tilsynekomsten af det sande indre selv,
befriet for alle lidelser grundet i illusioner. Dette ligger helt
på linje med Rikyus forståelse af rojien som mere end et
haveforløb, og Zencharoku fastslår videre, at „hvis te-rummet er et sted, hvor bevidstheden gennem religiøs praksis
bliver synliggjort i dens sande forstand, så må rummet selv
også betegnes som roji: Disse to [roji-haven og te-rummet]
er ultimativt identiske.“314 I zen-perspektiv bliver rojien
således et redskab til at møde sin oprindelige natur.
Rojien havde sin rolle under te-ceremoniens afholdelse,
men det var også et sted for daglig, meditativ aktivitet.
Rojien måtte altid stå rede, som et konkret udtryk for gæstfriheden og en stadig sjælelig parathed. Der måtte hver dag
trækkes vand inden daggry - det vand, der blev hentet op

Rekonstruktion af et kaiseki-måltid, som Sen Rikyu serverede det den 21. september 1590
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i disse timer af døgnets cyklus, havde den rette yang-kvalitet for te-brygningen og var en del af den stadige parathed.
Var rojien ikke regnvåd allerede, måtte den vandes, dels
umiddelbart før gæsternes komme, dels mellem te-ceremoniens enkelte faser. Fugtigheden gav rojien dybde i
dufte og farver og var billedligt en renselse. Det rituelle
vandbassin måtte fyldes, gerne umiddelbart før gæsterne
entrede rojien, så de så eller hørte, hvor friskt, nyt og uberørt et morgendugget land, de betrådte.
I Namporoku findes et dokument, Roji Seicha Kiyaku,
Regler for rojien, med en række punkter for passende adfærd og attitude i rojien. Det siges at have hængt i Shuunans venterum, hvor deltagerne samledes, før de blev kaldt
ind i roji-haven til te-ceremoni.315
Når gæsterne alle er samlet på ventebænken, vil slagtræet lyde.
Vandbassinet er udelukkende til at rense hjerte og bevidsthed.
Værten vil komme ud for at invitere gæsterne ind. Værten er uformående (poor), redskaberne for måltidet er
irregulære, der er ingen forfinelse i smagen. Planter og
sten er som i naturen. Dem, der finder dette uforståeligt,
bør øjeblikkeligt gå.
Når lyden af vandet i kedlen er som vinden i fyrretræerne, vil der blive slået på gongen. Ufuldkommenheder
ved ilden eller det varme vand er graverende fejl.
Samtale om verdslige forhold er forbudt per tradition.
Der skal være et direkte og ligefrem møde mellem gæst
og vært, uden oratoriske opvisninger.
Et møde [en ceremoni] bør ikke overstige fire timer fra
start til slut. Der gøres undtagelser når det gælder tale
om dharma316 og om ren tale.
For Rikyu var rojien en integreret del af hans arbejde med
perfektioneringen af wabi-cha, en te, hvor æstetikken fra at
kunne bibringe os et øjebliks behag udvikles til et værktøj
for endelig udfrielse fra menneskelig lidelse gennem mødet med vores oprindelige natur. „Rikyu definerede wabi
som renheden og uskylden i Buddhas verden,“ skriver
Furuta: „Dette er en wabi i opposition til alt. Det er den

absolutte wabi og som sådan er den bedst udtrykt gennem
skrifttegnet mu - intethed - i zens forståelse af begrebet.“317
Rikyu siger i Namporoku, at begrebet roji opsummerer
hele det univers af grænseløs ro som te-rummet udgør, skriver Furuta og understreger, at for Rikyu havde rojien transcenderet dens rent praktiske betydning som adgangsvej til
te-rummet. Den var for ham symbol på en verden af grænseløs ro, og Rikyu brugte begrebet til at betegne en renhed
i sindet, som havde lagt al verdslig stræben og forplumring
bag sig. 318
Rikyu havde en solid zen-baggrund og siges gennem 30
år at have praktiseret zazen. Allerede som elleve-årig startede han som akolyt i zen-templet Nanshu-ji i Sakai og
opretholdt livet igennem som lægmand en tæt forbindelse
til zen-verdenen. 319 I en sammenligning af to digte, som
henholdsvis Rikyu og Joo refererer til for at indfange ånden
i wabi, skriver Furuta, at „hvor Joo illustrerer ånden i wabi
statisk, så udtrykker Rikyu den dynamisk og synes at ønske
at lade læseren opleve ånden i wabi gennem sin egen erfaring.“320 Denne wabi-forståelse ligger til grund for Rikyus
roji. Han ønskede ikke blot at man skulle forstå hans roji
eller lade sig henføre af dens velordnede skønhed. Han
ville den direkte erfaring og lå her i direkte i forlængelse af
den tradition for living zen, som gennem skikkelser som
Ikkyu havde rødder tilbage i T’ang-tidens kinesiske zen-tradition.
Furuta Oribe (1543-1615), der overtog Rikyus post som
te-mester for Hideyoshi efter Rikyus død i 1591, sagde
advarende: Ingen vil drømme om at forme eller beskære
træer i rojien. At plante træer med grene og blade klippet
i form eller med stammer og grene kunstigt bøjet ville ødelægge rojiens ånd.321 Både Oribe og Rikyu afviste endog at
benytte blomstrende træer.322 Roji-haven var ikke stedet at
udstille imponerende sten, sjældne planter eller gartnermæssig snilde. Da rojien omvendt gennem tid ville gå til
grunde og ende i urskov, så måtte summen af menneskelig
aktivitet i rojien transcendere, hvad der ligger i begrebet
indgreb. Rojiens pleje måtte hvile i taoistens wu-wei-tradition og dens udtryk måtte udspringe af det, Hisamatsu betegner som det formløse Selv.323
Roji-havens elementer blev derfor i høj grad funktionelt be-

stemt. Ikke forstået som den socialvidenskabeligt-praktiske
størrelse, vores vestlige, funktionelle arkitekturtradition har
betjent sig af i dette århundrede. Men som funktionelt i forhold til dette at søge menneskets udfrielse gennem at lade
det møde sin egen oprindelige natur. I det perspektiv, hvor
svært det end viste sig at fastholde i længden, er te-rummet
og te-haven alt andet end et sted for opvisning af kunstnerisk formåen. I Sado kyumonroku, et gammelt værk om
te, siges det, at der ikke må „være en eneste sten, der ikke
tjener et formål. Det er forkert at benytte en sten, der ikke
tjener noget praktisk formål, selv for at danne et mønster.
En sten på et sted, hvor den ikke tjener noget formål, vil
spirituelt set ikke kunne blive bragt ordentligt til live.“324
Det lille haverum foran forbindelsesgangbroens bænk,
der dannes mellem hojo-fløjen og Tsusen-in - vel næppe
mere end 25 m2 - er koreograferet og komponeret, så det
på én gang tåler at blive set en passant fra terrasser på to
sider, siddende fra den lille bænk i nichen og så i den lille
snørklede „afstikker“ fra roji-haven, der leder gennem
dette haverum frem til ventepladsen. Dette haverums fortættethed er med til at understrege tomheden i sidste del
af roji-haven. Her findes end ikke det obligatoriske tsukubai - et sted for rituel renselse, hvor man med en shaku,
en bambusøse, symbolsk renser hænder og mund med
vand fra chozubachi-stenen før man entrer te-rummet.325
Et enkelt nåletræ til venstre blødgør den arkitektoniske
præcision i rojiens rum. Ellers spænder det ubrudte mostæppe med de tavse trædesten fladen ud i de sidste meter
frem mod Teigyoku-kens kravleindgang.
Almindeligvis betegnes en sådan lille, lav indgang en
nijiri-guchi. Men den form, der findes i Teigyoku-ken, kategoriseres af nogle som en kuguri-guchi. Nijiri-guchien er
en åbning direkte til te-rummet. Kuguri-guchien derimod
åbner som en vinduesvæg, man må kravle igennem, til en
ny sekvens i roji-haven, som det for eksempel kendes fra
Omote Senkes overgang til den mellemste roji.326 Eller denne kuguri-guchi er, som det er tilfældet ved Teigyoku-ken,
rykket helt frem under te-rummets udhæng og definerer et
mellem- eller forrum kaldet tsubo-no-uchi, et lille vindfangsagtigt rum med jordstampet gulv, som en kondenseret indre roji. Teigyoku-kens tsubo-no-uchi er kun ca. 1,5
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meter i dybden og 2,7 meter i bredden, men hér finder
man Teigyoku-kens tsukubai, og hér efterlod man sine våben på en særlig hylde, katana-kake, hvilket i tiden for teceremoniens opståen var en stor tillidserklæring.
Man har indtil for nylig antaget, at kuguri-guchien og det
lille tsubo-no-uchi-forrum var en senere udvikling af det
oprindelige soan-chashitsu, den græstækkede te-hytte.327
Nyere undersøgelser synes dog at pege på, at dette forrum
var en integreret del af de tidligste soan-chashitsu. Men så
godt som ingen af disse prototyper for udviklingen af soanchashitsuen i anden halvdel af 1500-tallet har overlevet.
Det, der mere end noget andet har ledt til de tidligere antagelser, er det lille te-rum Tai-an, Årvågenhedens hytte.
Sen Rikyu (1522-91) byggede igennem sit liv en række terum, men Tai-an er det eneste overlevende fra hans hånd.
Det står idag ved templet Myoki-an, uden tsubo-no-uchi.
Men det antages nu, at Tai-an er opført i 1582-83 i forbindelse med Hideyoshis opførelse af en borg ved Yamasaki umiddelbart syd for Kyoto, og at det fra starten af var udstyret med tsubo-no-uchi. Tai-an blev dog sandsynligvis aldrig taget i brug, idet Hideyoshi besluttede sig i stedet for
at forlægge sin residens til borgen i Osaka. Nogle år efter
Rikyus død blev Tai-an så flyttet til sin nuværende plads ved
det nærliggende Myoki-an - uden sin tsubo-no-uchi (se plan
og ill. pp. 429-31).328
Teigyoku-ken fra 1638 er således med sin tsubo-no-uchi
et af de ældste bevarede, originale eksempler på en indgangsform, der synes at være udviklet allerede af Rikyu.329
Men hvor man i passagen gennem Tai-ans tsubo-no-uchi
bevægede sig med et 90 graders højresving, så følger de to
vægge i Teigyoku-ken frontalt efter hinanden. Og hvor man
i Rikyus Tai-an måtte kravle videre til selve te-rummet gennem endnu en lille nijiri-guchi, så fører bevægelsen videre
til selve te-rummet i Teigyoku-ken gennem to høje, komfortable shoji papirskydedøre i det meste af te-rummets
bredde, hvilket vil sige én tatami-måttes længde eller knapt
to meter.Teigyoku-ken er af areal blot 2¾ tatami-måtte plus
den cirka en halv tatami-måtte store tokonoma i rummets
venstre side. Tai-an er endnu mindre, her er selve te-rummet kun 2 tatami-måtter plus tokonomaen.330
Både Tai-an og Teigyoku-ken tilhører kategorien soan-

chashitsu, den græstækkede te-hytte, hvor so i soan er
samme skrifttegn, som karakteriserede det uformelle i den
tidligere omtalte tripol, shin, gyo og so.331 Men hvor Tai-an
var prototypen på Momoyama-periodens (1568-1603)
græstækkede te-hytte og soan-chashitsuen essensen af
Rikyus wabi-te, så repræsenterer det godt 50 år yngre Teigyoku-ken den tidlige Edo-periodes mange mellemformer
mellem soan-chashitsuens og shoin-rummets vokabularium. En omfattende udvikling af te-æstetikken og dens
placering i japansk kulturliv i den mellemliggende periode
skiller de to.
Nijiri-guchien har muligvis en historie, der rækker tilbage før wabi-te-ceremoniens udvikling, skriver Kumakura
med reference til en beskrivelse af et selskab tilbage i
1462, hvor man efter at have kravlet igennem et lille hul
blev mødt af et overdådigt udsmykket rum, hvori der blev
serveret te. Og i shugendo, en bjergreligion med elementer af shintoisme, taoisme og esoterisk buddhisme, findes
et ritual, tainai-kuguri, der direkte oversat betyder at komme fra eller gennem moderskødet, hvori man kravler ind
og ud gennem snævre klippehuller. Den rituelle passage
var en renselse, en måde at vinde ny livskraft på, en symbolsk genfødelse. 332
Tai-ans nijiri-guchi, der i te-sammenhæng sandsynligvis
er den første af sin art, fandt med Sen Rikyus udvikling af
wabi-te-ceremonien sin uomgængelige plads i te-arkitekturen. Tai-ans dørplade synes med sine 2½ lodrette brædder at være skåret asymmetrisk ud af en eksisterende dørplade - måske fandt Rikyu et udsnit med en særlig smukt
patineret åretegning. 333
Sprogligt betegner en nijiri-guchi en indgang, hvor man
må bøje sig. Og det var lige præcis den gestus, man havde
modereret i Teigyoku-ken ved at gøre overgangen mellem
tsubo-no-uchi og selve te-rummet vidt åben. Den te-ceremoni, som bredte sig til store dele af den tidlige Edo-periodes velstillede Japan, forstod pragmatisk at tilpasse sig et
gennemført hierarkisk samfunds betingelsessæt. Det vidste
Rikyu. Han forudså, at teens succes ville blive dens undergang. Rikyu siger i Namporoku: „Min eneste frygt er, at
efterhånden som antallet af mennesker, der praktiserer te,
vokser, vil antallet af lærere også øge, og [de vil] hver give

vejledning på deres måde. [De vil] overfor fyrster og velbjergede behandle soan-te-rummet som var det et shoinrum, uden at føle noget behov for at reflektere over dens
fundamentale betydning. De, der er til fest og rigeligt at
drikke, vil ar rangere selskaber selv i soan-te-rummet og
blot finde wabi-teen besværlig, da de ikke har nogen fornemmelse derfor. Professionelle te-mestre vil gøre det til
deres eneste bestræbelse at behage fyrster og at gøre teselskaber underholdende, og [de] vil finde det deres lykke,
at de velbjergede finder interesse i sådanne aktiviteter. De
nyder chanoyu[334] ud af deres egen grådighed ..... måtte
jeg blot blive genfødt om hundrede år, så jeg kunne se,
hvad der er blevet af te i verden.“ Og Rikyu profeterer videre: „Der er ingen tvivl om, at inden ti år vil teens fundamentale vej uddø. Når den dør ud, vil folk i samfundet omvendt tro, at den er blomstrende.“335
I rojien og soan-chashitsuen - i dette at lade stråsandalerne stå udenfor, lægge våbnene og lade alt verdsligt bagude,
at kravle ind gennem et lille hul for derefter at forblive siddende i et univers forfinet af de simpleste materialer - lå en
for Rikyu passende ydmyghed. I hans te-rum mødtes alle
på samme niveau, hvilket var en stor fordring i tiden, idet
verden udenfor konsekvent placerede kejsere, fyrster og
overhoveder med arkitektoniske attributter, der modsvarede deres hierarkiske position.Te-rummet blev med Rikyus
wabi-te aldeles lutret for den slags verdslige symboler. Her
fandt man ingen forhøjede gulvniveauer til at understrege
højtstående menneskers særlige betydningsfuldhed. Roji,
tsubo-no-uchi, nijiri-guchi og alle te-rummets elementer og
aktiviteter virkede sammen om at lade hele denne verdslige indordnen fuldstændig bagude og skabe den optimale
ramme for mødet om dette ene: at drikke en kop te.
Når et rums proportioner gøres så små som i Tai-an, så
kommer de sædvanlige dimensioner på lister, karme, indfatninger, søjler osv. til at fremstå som uforholdsvis store,
selv hvis man slanker dimensionerne til det yderste. Sådanne rumdetaljeringer ville derfor i det lille rum fremstå
mere plumpe og påtrængende, hvor bestræbelsen i wabite-rummet omvendt var en dyb stilfærdig tilbageholdthed.
Således brugte Rikyu i Tai-an ikke kanter på den fusumaskydedør til forberedelsesrummet, sado-guchi, hvorfra
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værten ankommer til te-rummet.336 Ud over at gøre både
flade og rum større, var det med til at give en blødere lyd
og et enklere, mindre forarbejdet udtryk. Tilsvarende udførte han sprosserne i papirskodderne bag Tai-ans små lysåbninger i bambus - og kunne herved gå endnu længere
ned i godstykkelse.337
Den frise eller rem, nageshi, som i shoin-bygningen 338
løber alle rummets fire vægge rundt i knapt to meters
højde, ses så godt som aldrig i soan-chashitsuen. Denne
rem markerer overgangene mellem facadernes faste og
bevægelige elementer, deres translucente og lystætte dele.339 Denne linje er i shoin-rummet af yderste vigtighed
for rumopfattelsen og for afbalanceringen af vægfladernes
komposition. Linjen blev kun brudt over tokonomaen, den
tilbageliggende niche til udstilling af kunstobjekter, som fik
sin ophøjede status og dominante plads i rummet ved, at
nageshi-linjen her var løftet 10-12 cm. Men soan-chashitsuens skabere måtte fravige dette element i rumdannelsen.
Det ville reducere de små soan-te-rums uendelighed til
kosteskabe. De vandrette elementer kunne ikke blot føres
igennem, rummet rundt. Ser man rent grafisk-kompositorisk på de små te-rum, ligger det nye - det hidtil usete - i
høj grad i artikulationen af det vandrette element i fladen.
Tokonomaen var på Rikyus tid stadig en relativt ny størrelse. Der har eksisteret nicher med siddefunktion tilbage
til Kamakura-perioden (1192-1336), men fra slutningen af
Muromachi-perioden (1336-1568) optræder tokonomaen
som et sted til først og fremmest at ophænge lodret monterede billedruller.340 Selve bagvæggen kunne i disse tidlige
tokonomaer have et diskret antydet, monokromt landskabsbillede, der lod størstedelen af f laden fri til det ophængte billede. Men i den farve- og dekorationsglade Momoyama-periode blev hele tokonoma-nichen efterhånden
stærkt ekspressivt bemalet. En række andre elementer i
shoin-rummet udviste samme ekspressive tendens, og Muromachi-tidens underspillede interiører blev afløst af en
smag for det storslåede - mens de sparsomme, monokrome
dekorationer blev afløst af stærke farver og former på en
bund af bladguld. Radikaliteten og storheden i Rikyus Tai-an
skal forstås på den baggrund. Tai-an ville med sine få kvadratmeter kunne stå i flere af tidens større tokonomaer.

I sin stadige afsøgen af æstetiske udtryk, som fuldgyldigt
modsvarede wabi-intentionen, lod Rikyu i Tai-an tokonomaens bageste hjørner runde, så de lerklinede vægge blødt
løb over i hinanden (se ill. p. 430). Synet af de to bageste
hjørnestolper elimineredes herved og gav den af mål meget lille tokonoma en uudgrundelig følelse af storhed. De
lerklinede vægge var i Tai-an gjort meget mørke, sandsynligvis sodsværtede, lerblandingen var nøje sammensat og
havde lange strå iblandet, hvilket gav fladerne en helt særlig tekstur. Med sine små lysåbninger er Tai-an et rum i
mørke, et blidt mørke - et mørke, der er med til at gøre
rummets skala og stemning uudgrundelig. Et stearinlys
ville lyse op i Tai-an, selv midt på dagen.
Alle elementer blev således gentænkt og reevalueret. Det
attraktive i nijiri-guchiens lidenhed var, udover dens stemmen sindet til ydmyghed og dens demontering af verdslige
rangbilleder, at den fastholdt den lave, siddende øjenhøjde
og herved gjorde sit til at fastholde en følelse af storhed
selv i den diminutive soan-chashitsu. Rikyu var „den, der
først indså, at den største rummelighed kunne opnås i det
mindste rum, og det var igennem uendeligheden i det små
og det begrænsede, at han udviklede sin wabi-æstetik,“
skriver Furuta: „En zen-koan taler om at rumme et stort
bjerg i et valmuefrø. Dette var netop Rikyus bedrift: at
rumme det ubegrænsede i det begrænsede. Det er yderst
bemærkelsesværdigt, at den mand, der reducerede den allerede lille chashitsu til dens allermindste dimensioner, må
krediteres for at have bragt det til perfektion.“ 341
Kunne Rikyus efterfølgere ikke følge hans afsøgning af
soan-chashitsuen op i sin fulde konsekvens - dertil fordrede den for megen menneskelig konsekvens - så vakte den
alligevel dyb genklang i det japanske samfund og igangsatte en lavine af en kulturel proces. Et nyt mulighedsfelt
var åbnet, først og fremmest gennem Rikyus eksperimentelle og dybt kreative afsøgning i de sidste godt 10 år af sit
liv, men mange andre te-mestre var i samme proces. Momoyama-tiden var en kreativt nysøgende periode, og disse små
eksperimentelle te-rum med deres te-mestres endevendende omhu og kreative opmærksomhed på alle te-rummets
og te-ceremoniens detaljer, udgjorde en kulturel impuls,
der med en kolossal kraft bredte sig til alle dele af japansk
Tobi-ishi, trædesten, fra den sidste del af rojien frem mod Teigyoku-ken. Se også ill.fra roji-haven pp. 412 og 413
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Fra Teigyoku-kens forrum, tsubo-no-uchi, hvor man finder rojiens tsukubai, et sted for rituel
renselse af hænder og mund

Med en bambusøse, shaku, tager man vand fra chozubachi-stenen

321

Shinju-an
kultur- og samfundsliv. Så godt som alle håndværk har en
forbindelse til te-ceremonien. Det gjaldt kunsthåndværkere, kurvemagere, lakarbejdere, viftemagere, vævere, gartnere og bagere. Det gjaldt alle de forskellige bygningshåndværk - alle mødte de i wabi-teen nye idealer, nye udfordringer og nye arbejdsområder. Dialogen med wabi-te-mestrene og deres filosofisk-eksistentielt forankrede afsøgen
det naturlige, det uprætentiøse og det ligefremme udgjorde en både frugtbar og konstruktiv basis for en forfinet
og raffineret brugskunsttradition.
Vel kommet ind i Teigyoku-ken mødes man af en forunderlig fredfyldthed. Rummets proportioner er lave, rolige
og horisontalt afspændte, og loftet er, trods rummets lidenhed, sektioneret i f lere dele (se udfoldet plan over Teigyoku-ken p. 327). Nogle af de fineste lofter blev lavet af
bambus fra gamle bondehuse med åbent ildsted i køkkenet, hvor røgen havde givet den ellers ungdommelige bambus, der ikke så let tager imod farve, en dyb patina. Trods
den lille lofthøjde - man ville kun lige kunne stå op - virker
det ikke trykkende, og man står i øvrigt aldrig op i en soanchashitsu. Man kravler heller ikke rundt på alle fire, men
sidder i den formelle siddestilling, og bevæger sig om nødvendigt ved at løfte sig rundt på hænderne. Disse lidt stive
bevægelsesmønstre er dog et udslag af de senere skoledannelsers formalisering af adfærden i te-rummet. På Rikyus
tid brugte man ikke den formelle siddestilling under teceremonien. Man sad med korslagte ben, i skrædderstilling,
afvekslende eventuelt med det ene knæ opadrettet342 - hvilket var både mindre anstrengende og mere i wabi-teens
ånd.
Men i kølvandet på de tidlige te-mestre blev etiketten og
den formelt korrekte detalje rendyrket af 1600-tallets skoledannelser. Indlæringen af te-ceremoniens mange facetter
blev med tiden mere end noget andet mediet, hvorigennem man lærte etikette og god opførsel - og stadig er teskolingen idag betragtet som en del af kvindens forberedelse til ægteskabet.Te-skolernes tendens til i deres indlæring
at fokusere på den ydre form og den synlige disciplinering
frem for den indre orden og en hjertets vej har mange
paralleller til den formalisering af zen, som er beskrevet i
kapitlerne Arbejdet i zendoen og Ikkyus living zen.
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I Muromachi-perioden, forud for Shuko, Joo og Rikyu, havde den te-ceremoni, der udspandt sig i hofkredse under
luksuriøse forhold, nærmest haft karakter af te-selskab og
kunstsaloner. Det var en anledning til at fremvise fornemme kunstskatte, eller man konkurrerede i de såkaldte cha
awase om dyrebare genstande, hvor man for at vinde skulle gætte fra hvilken plantage, teen stammede.343 Disse teceremonier var omspundet med utallige regler i fikserede
former, kanewari. Man brugte termen hyakusenman,
hundrede-tusinde-titusinder, om det endeløse regelsæt. At
mestre disse regler var betragtet som forudsætningen for at
kunne udføre en korrekt te-ceremoni, og disse regler var
te-ceremoniens essens. 344 Først med Shuko (1422-1502)
blev te-ceremonien en zen-baseret, spirituel vej med definitiv orientering mod en zen-æstetik i hisamatsusk forstand. Rikyu sagde i anerkendelse heraf, at han havde vejen
fra Shuko og formen fra Joo.345 Med Rikyu blev den transformation af te-ceremonien til zen-buddhistisk vej, som var
initieret med Ikkyu og Shuko, fuldbyrdet.
Frem for at fokusere på formmæssige forhold som kanewari måtte te-ceremonien for Rikyu være fuldstændig naturlig og opmærksomheden være rettet mod indre ting.
Dette indebar imidlertid ikke, at reglerne blot skulle ignoreres. De var som trappetrin for at nå til et højere spirituelt niveau, skriver Furuta: Dette gjorde Rikyu gennem at
mestre reglerne så fuldstændigt, at det ikke længere var
nødvendigt at tage dem i betragtning. 346 Både lallende
formløshed, anarkistisk formafvisning og bevidsthedsmæssig formfortrængning vil i Rikyus og zen-menneskets perspektiv stadig involvere form i dens dualistisk benægtede
aspekt. Formens utilstrækkelighed og formens uomgængelighed (og nogle buddhister ville hertil føje formens illusoriske natur) er en fundamental koan i japansk kultur,
som i talrige varianter søges forløst gennem Vejen. Vejens
form kan dermed ikke være en simpel, disciplinær form.
Den må have retning, den må være gennemlyst og i sidste
ende rumme sin egen transcendens. Her bliver mesterens
rolle som vejleder central - som den, der kan hjælpe med
at holde formen på ret kurs.
Hvor man før wabi-teens udvikling talte om kanewari, så
taler man i den te-ceremoni, der fandt sin form i årene ef-

ter Rikyu, om temae. Te betyder punkt, og mae er hvad,
der er umiddelbart foran dig. Den grundlæggende funktion
af alle temae er at fokusere. 347 Temae er således i sit udgangspunkt et værktøj til stadig fastholdelse af onepointedness. Temae er et lægmandens værktøj til udenfor klosterlivets beskyttende mure at fastholde den spirituelle dimension. Temae fokuserer præcist i nuet, på hvad man gør
lige nu, på kroppen, åndedrættet, bevægelsen, gæsten og
samværet. Der findes mange hundrede temae - for hvad
man gør gennem alle ceremoniens faser, fra det første buk
til det sidste buk. Den lange række af temae udgør teknikkerne bag at lave te. Men deres ydre form må internaliseres - dvs. deres karakter af regler må transcenderes gennem en så fuldstændig tilegnelse, at de opererer fra hjertet
- i en spontan medskaben af øjeblikket.
I Ura Senke, en te-skole, ledet af 15. generation efter Sen
Rikyu findes der en væg med fusuma-skydedøre, hvor
Gengensai Seichu (1810-77), 11. generation te-mester efter
Sen Rikyu, har kalligraferet alle de temae, som man må lære
i te-ceremonien undervejs op gennem alle graderne i skolen. De fylder alle skydedørene hele vejen hen til Rikyus
hundrede forskrifter om te, og så er Rinzai helt til slut citeret for, at ægte forståelse kommer fra hjerte-til-hjertekommunikation og fra mester til elev. Man kan lære alle
disse hundreder af discipliner, eller man kan læse alle bøgerne derom, men det fører ingen vegne - gnisten må stadig komme fra mester til discipel. Dette indskriver sig præcist i den oprindelige zen-tradition, at dharmaen i lige linje
er videregivet led efter led tilbage fra Bodhidharma. Rinzais
udsagn er det sidste, man ser, før man som studerende går
ind for at lave te for sin te-mester, ligesom det er det sidste,
te-mesteren ser, før han går ind i te-rummet og laver te for
sine gæster: Uanset hvor dygtig man er, så kommer det
essentielle fra den direkte kommunikation hjerte til hjerte.
Shuko var den første, der skabte et rum udelukkende til
te-ceremoni. Shukos te-rum var et 4½ tatami-måttes kvadratisk rum, hvori tatami-måtterne dannede et svastika - en af
mandalaens grundlæggende byggestene - og han forbandt
således håndgribeligt sit te-rum med den buddhistiske tradition. 348 Men mere vigtigt kom indsigten fra den living
zen, han havde mødt gennem Ikkyu: at Buddha-naturen kan
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Teigyoku-ken, set fra daime-måtten mod forrummet, tsubo-no-uchi. I forgrunden nakabashira, midter-stolpen, med dens øksetilhugne, imperfekte æstetik

Teigyoku-ken set fra forrummet mod daime-måtten, hvorfra te-mesteren forbereder teen
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manifestere sig i alle livets forhold, med Shuko til udtryk i
te-ceremonien. Der lå i dette at drikke te en vej til at møde
sin oprindelige natur.349 Shuko nåede satori under Ikkyus
vejledning, og selvom Ikkyu ikke udstedte inka som formel dokumentation for opnåelse af satori, så vides det, at
Ikkyu i anerkendelse af Shukos gennembrud forærede ham
en kalligrafi af den kinesiske Sung-zen-mester Yüan-wu.350
I Zencharoku fastslås det indledende, at det var med zenmester Ikkyu fra Daitoku-ji, at det at drikke te for første
gang nåede dertil at blive opfattet som i sin essens at være
en Vej af zen. Shuko fra Shomyo-ji, Ikkyus discipel, havde
sans for at forberede og servere te, og gjorde det dagligt.
Ikkyu så dette og forstod, at det at lave te kunne bringe
mennesker til fuldbyrdet oplysning og udviklede zen-dimensionen i dette at lave te. 351
Shuko synes tidligt at have eksperimenteret med teceremoniens form, for eksempel hængte han - som det
eneste - Yüan-wus kalligrafi i sit te-rums tokonoma, hvor
tokonomaen forud havde været stablet med fornemme
kunstgenstande. Han fjernede den da kendte te-ceremoni
fra en prangende, selvcentreret opvisningsstil og rettede
den mod en mere enkel og uformel form med præcis zenorientering. Nishibe siger sammenfattende, at han tog essensen af tre typer af te - den buddhistiske institutions teritual, den populære te, som repræsenteret ved Furuichiklanens Rinkan chanoyu-tradition, samt en formel shoindaisu-te, som Noami praktiserede - og formulerede heraf,
under inspiration af Ikkyu, en zen-baseret Nara-skole.352
Hvor te-ceremoniens hidtil højest skattede objekter alle
havde været af udenlandsk - først og fremmest kinesisk oprindelse og dermed uopnåelige for de fleste og basis for
meget snobberi, påpegede Shuko som den første kvaliteterne i japanske redskaber og indarbejdede disse i sin teceremoni.353 De udsprang af livet og havde i deres umiddelbare afspejling af omgivelsernes materiale- og formverden en naturlighed og rodfæstethed af uudgrundelig
dybde.
„Månen er først fascinerende, når den er delvist dækket
af en sky,“ sagde Shuko.354 Med sin kredsen om det antydedes uudgrundelighed, det underspillede, det uglaserede,
det tempererede, det tørre og det patinerede - altsammen
Det østvendte shitaji-mado ved Teigyoku-kens daime-måtte, hvor man bag halvvæggen ser silhuetten af en lille hylde til opbevaring af redskaber. Se også ill. p. 489
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med fortættede spirituelle under- og overtoner - foregreb
Shukos æstetiske præferencer wabi-teen.
Det eneste nedskrevne, der idag eksisterer direkte fra
Shukos hånd, er et brev til hans discipel Choin (14591508), Kokoro no fumi, hjertets mester. Selvom det var temesteren Takeno Joo, der i te-sammenhæng brugte ordet
wabi som æstetisk karakteristikon for første gang, så lå den
wabi-æstetik, som blev udviklet af Joo og fuldbyrdet af
Rikyu, allerede i kimform i Shukos brev. I Kokoro no fumi
udpeger han jegtilknytning og selvhøjtidelighed som det
sværeste at overvinde og advarer mod at tro, at det handler om at omgås de rette æstetiske former - denne hjertets
Vej beror fuldstændig på den rette attitude. Brevet slutter
med en gylden regel fra gammel tid, som Rikyu tydeligvis
også gjorde til sin:
„Bliv hjertets mester,
ikke hjertet mestret“355
I Teigyoku-ken er der ulasteligt fejet, papiret er skiftet for
nylig, tatami-måtterne er let gulnede, som de hurtigt bliver,
men de har stadig deres høduft i behold. Alt er i ulastelig
orden, rojien fejes omhyggeligt hver morgen, og hver morgen hælder Osho-san en pøs vand ud over chozubachi-stenen ved hojo-fløjens nordøstlige hjørne, hvor rojien starter.
Han dvæler ikke længe derved, men markerer symbolsk
den parathed, der følger med at have en roji og et te-rum.
Der er temmelig mørkt i Teigyoku-ken, selv på en klar
eftermiddag, hvor solen strejfer nordvæggens to shitajimado, gittervinduer med shoji, hvide papirskodder inden
for, og gør dem vibrerende af lys. I forhold til Tai-ans fortættede uudgrundelighed er man dog hér som badet i lys.
En japansk ahorngren vifter graciøst i den lette brise udenfor og lader det varme sollys sidst på eftermiddagen bølge
hen over rispapiret i stadig skiftende, kalejdoskopiske
mønstre af rødt og grønt med skyggetegninger i gråviolet
og varmbrunt. For japanske forhold er lyset på en dag som
i dag, mellem to regndage, ekstraordinært klart. Den varmedismættede atmosfære aftegner for det meste shitajivinduets skyggetegning i bløde, køligt gråtonede, melankolsk-uudgrundelige antydninger.

Shitaji-vinduet er et godt eksempel på wabi-æstetikkens
bestræbelse. Ud af den simple luftåbning i den simple
staldbygning - hvor blot lerkliningen er faldet ud og derfor
blotter det fletværk af bambus eller strå, som holder tavlet
sammen - udvikledes det forfinede shitaji-mado: Rytmen i
det tynde bambusskelet, den måde, hvorpå vidjerne snor
sig op igennem for at knytte disse bambus sammen, kantafslutningen, væggens jord- og lerblanding med tilsætning
af forskellige stråtyper - alle disse forhold blev forfinet og
raffineret med samme ildhu som gjaldt det de ædleste materialer. For tog wabi-te-rummet end udgangspunkt i den
simpleste, lokale byggeskiks materialer og mulighedsfelt,
så var wabi-te-rummet alt andet end simpel, lokal byggeskik og charmerende forfald. Det rummer, som det også
blev diskuteret i forbindelse med Hisamatsus fjerde karakteristikon, en anden naturlighed.
Shitaji-vinduet var også Rikyus opdagelse. Det havde måske nok sin oprindelse i simple skure, stalde, lader og udhuse. Men til forskel fra de øvrige åbningstyper i den japanske byggetradition, som var præcist bundet af tømmerkonstruktionens geometri og lovmæssigheder, kunne shitaji-vinduet frit gives nøjagtigt den form, størrelse og placering i murf laden, som modsvarede det konkrete behov.
I det simpleste lå en udstrakt frihed.Tilsvarende shitaji-vinduet blev en anden type bygningsåbning, renji-mado, udviklet i de små soan-chashitsu. Renji-mado er en åbning
med lodret gitter i bambus eller træ, som tilsvarende shitaji-vinduet har en shoji-skodde med hvidt papir indvendigt.
Men hvor shitaji-vinduet er en udsparing i den lerklinede
væg, som eksponerer den lerklinede vægs gitter af tynde,
lodrette og vandrette bambusstilke, er renji-vinduet en
selvstændig enhed. Dens gitter sidder i en træramme, og
denne træramme må fæstnes i te-rummets bærende søjlestruktur. Renji-vinduet har således visse strukturelle bindinger og finder typisk anvendelse hen over nijiri-guchien.
Dén fornyede opmærksomhed på alle rummets detaljer,
som de små te-rum afstedkom, blev med tiden et definitivt
skridt ud af den klassisk-arkaiske arkitektoniske orden.Teæstetikken brød med den umiddelbare funktionalitet og
strukturelle naturlighed - den søgte og fandt en anden
afklarethed. Men man nåede hermed en sla gs æstetisk

syndefald - æstetikkens mulighed på godt og ondt. Så længe man holdt sig inden for traditionens konventioner, er
det svært at forestille sig et decideret grimt resultat. Så
længe det var oplyste mennesker som Rikyu, hvor alt hvad
han gjorde synes gennemlyst af æstetisk klarsyn, og så
længe den frisatte kreativitet forløste det nye mulighedsrum, var det et stort skridt fremad. Men med teen satte arkitekturen af fra det på forhånd givne, vellykkede resultat
og stod i kraft af denne friskæring fra traditionens velprøvede spilleregler i en situation, hvor noget - og ikke mindst
nogen - kunne ramme gevaldigt ved siden af.
Te-æstetikken fordrer en stærk eksistentiel, åndelig afklarethed for at kunne forløses i beåndet form. Edo-periodens
formaliserede, kulturelle klima formåede ikke at nære og
tilskynde til dette kreative rums udfoldelse. Helt parallelt
med uviklingen i havkunsten, som det blev diskuteret i
kapitlet På havearbejde i Shinju-an, blev der fra sidst i
1600-tallet - fra efter te-mesteren Katagiri Sekishu (160573) - ikke skabt nævneværdig arkitektur frem til Japans
genåbning i moderne tid. Op gennem Edo-perioden blev
opført stribevis af te-rum. Men frem for at bygge dem indefra, af hjertets klarhed, refererede man omhyggeligt ned til
mindste detalje til et udvalg af de store te-mestres vedtaget
korrekte, af skoledannelserne kanoniserede former - og
dette med en eklektiserende veneration, der kan have mindelser om den postmoderne arkitekturs citat-strategier.356
I de små te-rum blev der indarbejdet vinduesåbninger i
alle størrelser og proportioner. Et lille lavt vindue ved
trækulsbækkenet, et højt og et lavt i bagvæggen, høj- og
lavformater, runde og ovale. Loftfladerne, der trods soan-terummets lille skala ofte var underdelt i to eller tre dele
med hver sin hældning, højde og materialevirkning, kunne
have indbygget en lem - et såkaldt månevindue, tsukiagemado.357 Furuta Oribe (1543-1615) findyrkede i sine terum lysåbninger i tokonomaens sidevægge for at give det
dér udstillede et lys med retning og karakter. De små terum blev udstyret med stadig flere små vinduesåbninger.
Kobori Enshu (1579-1647), der efter Oribes død i 1615
stod som Japans førende te-mester, lavede således omkring
1627 soan-chashitsuen Hasso-no-seki, Otte-af-[åbninger]rummet - antallet af vinduesåbninger var, ligesom antallet
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af tatami-måtter, blevet en kategoriseringsparameter. For at
komme til 8 vinduer i Enshus Hasso-no-seki, må man også
medregne nijiri-guchi og tokonoma som åbninger. Men få
år efter, på et tidspunkt mellem 1641 og 1647, fik te-pavillonen Shokin-tei ved Katsura Rikyu påbygget en 3¾
tatami-måttes chashitsu, med otte vinduer plus tokonoma
og nijiri-guchi, samt to forskellige fusuma-åbninger - altsammen på 6 m2.358
Udvendigt kunne te-rummets shitaji-mado og renji-mado
afblændes af tynde træskodder, kakedo. Disse kunne vippes op eller helt fjernes, og der kunne istedet hænges
sudare, bambusjalousier, for. Så i det relativt mørke leje,
wabi-te-rummet var sat op til, havde det et stort register af
muligheder for at modellere lyset i forhold til skiftende
betingelser og behov. Hvor Rikyus te-rum i deres mørkhed
udgjorde et ekstrema, blev te-rummene i de efterfølgende
år, hvor soan-chashitsuen og shoin-rummet influerede hinanden, gradvist lysere. Allerede Oribes te-rum var markant
lysere, og Kobori Enshus arvtager, Katagiri Sekishu (160573), der var te-mester for shogun Tokugawa Ietsuna (164180) og sin tids toneangivende te-mester, skabte te-rum, der
direkte opleves som lyse. 359
I de små te-rum med deres mange arkitektoniske virkemidler, hvis mål så at sige var ikke-virkning - en afbalancerethed, som viste ud over hvert enkelt element - gav det
ikke nogen sikkerhed for et tilfredsstillende rumligt resultat blot at bearbejde hver vægflade for sig i overensstemmelse med proportionale konventioner. Den lille soanchashitsu var så at sige ét eneste hjørne, og alle flader blev
oplevet under indtryk af modstående elementer. Hvor man
tidligere havde kunnet klare sig med et planrids for at opføre en bygning - facader, snit og opstalter lå derefter som
givne størrelser i byggetraditionen - opstod med te-arkitekturens små gennembearbejdede rum et nyt designværktøj,
en okoshi-e-zu. Man tegnede alle interiørflader op i samme
mål og hængslede væggene på gulvplanen. Man kunne
herved danne rummet og se ind i det fra alle retninger.360
Dén frontale kvalitet, som indtil da havde præget det japanske rum, synes hermed gradvist at blive kompletteret
med en oplevelsesmæssigt mere retnings-ubestemt rumdannelse.361 Muromachi-tidens rumdannelser perfektione-
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rede et rum med statisk fikseret udgangspunkt for iagttagerren, som måske er bedst illustreret i kare sansui-haven
med dens rumlige organisering i forhold til en iagttager i
siddende (mediterende) øjenhøjde langs den ene kant af
rummet. Dette rums rumlighed havde mange paralleller til
Sung-malerkunstens landskabsbilledtradition, hvor billedrummet kun sporadisk indicerede dybde gennem organisering af forskellige skiver eller sætstykker i forgrund, mellemgrund og baggrund. Med roji-havens grundlæggende
karakter af passage - man går så at sige ind i billedfladen blev disse designkoncepter med udgangspunkt i det fikserede øjepunkt i roji-haven drevet til sammenbruddet.
Selvom man i visse af de større Edo-parker oplever at passere fra sætstykke til sætstykke med en underlig uforløst
tomhed indimellem, så transcenderer de små roji-haver, når
de er bedst, denne sum af en kæde af sætstykker og danner
et kontinuert rum af fuldbyrdet rumlighed, som korresponderer oplevelsessituationen under bevægelse gennem rummet.362 Ligesom chashitsuen var den lille roji-have et rumligt laboratorium med retning ind i en ny rumlighed.
Med te-haven blev en række nye elementer inkorporeret
i haven. Stenlamperne, ishi-doro, som idag er standard i
japanske haver, havde været kendt og brugt ved templerne
gennem århundrerne, men Rikyu synes at være den første,
der anvendte dem i haverne.363 Med stenlamperne og støttet af mobile papirlanterner kunne rojien gives en helt særlig stemning og rumlighed efter mørkets frembrud. I Choandoki tilskrives introduktionen af trædesten i haven en af
Murata Shukos te-elever, der ved et uanmeldt besøg af
Ashikaga Yoshimasa (1436-90) lagde papirstykker ud i sin
roji for at undgå, at shogunens fødder blev tilsølet.364 I det
åbent afsøgende rum, der prægede den tidlige wabi-teceremoni, var skridtet herfra til den bevidste brug af trædestenen for præcist at artikulere rojiens procession, ikke
langt. Gennem den måde, hvorpå stenene blev lagt, kunne
opmærksomheden og dermed oplevelsen for den passerende nøje koreograferes. Brede, let passerbare sten løftede
opmærksomheden og gav den fri til det store rum. Svære
passager derimod drog opmærksomheden ned mod bevægelsen og fodens rette placering og henledte opmærksomheden på jordfladen og dens tegninger af mos, rødder og

sten. Ligesom man indendørs nøje justerede lofthøjden
rum for rum, kunne den udendørs lofthøjde således justeres.
Erfaringerne fra arbejdet med roji-havens procession virkede ikke bare tilbage på de større parkhaver. De fik også
en stor indf lydelse på de små tsubo-niwa, haverummene i
de efterhånden meget tæt bebyggede byområder, der ofte
var ned til 4-5-6 m 2 og defineret af bygningsdele på alle
sider. En række af rojiens skulpturelle elementer, trædesten,
stenlamper og det rituelle vandbassin, blev hovedelementerne i disse små have-tableauer.365 De havde ofte meget
komplekse iagttagelsesforhold. Deres rumlige komposition
skulle fungere tilfredsstillende ikke bare fra én side, men
typisk under passage langs den ene side og fra siddende
øjenhøjde på to sider, som fortsættelse fra de omkringliggende rum. Selvom kompositionerne tydeligvis stadig er
tænkt og udformet frontperspektivisk i forhold til de vigtigste omkringliggende rum, står vi også her overfor en
rumlig situation, hvis håndtering stiller fordringer, som
rækker ud over den arkaisk-frontale rumdannelse.
Tilsvarende blev soan-chashitsuen ikke blot betragtet
som form i sig selv. Den blev håndteret og af læst som en
processuel ramme, der måtte modsvare en lang række
bevægelser i rummet af rituel karakter, fra deltagernes
stærkt styrede bevægelser gennem nijiri-guchien, over temesterens mange, nøje indøvede bevægelser i forbindelse
med ildens og teens forberedelse og te-skålenes rundsendelse, til kaiseki-måltidet, der ikke blev fuldstændig
færdigarrangeret forud, men hvor serveringsskåle sendtes
rundt mellem deltagerne.
Ligesom te-rummet var rojien et introvert rum - i det
mindste i de formative år. Rikyu siges direkte at have plantet buske i en roji for at skærme af for en udsigt, der ville
kunne afspore en roji-haves fortættede indsporing omkring
mødet om teen.366 I te-rummet var fokus rettet mod rummets midte og deltagerne i te-ceremonien. Hvor ellers
åbenheden og overgangen mellem ude og inde siges at karakterisere det japanske rum, var wabi-te-rummet et indelukke - ikke nogen udsigtspavillon - og de mange små vinduer var lysindtag, der var blændet af med papir. Senere, i
feltet mellem shoin-arkitekturen og soan-chashitsuen, blev
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Isometrisk skitse af Shinju-ans te-rum Teigyoku-ken
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basis af udstillingskataloget „Ma,
Tid och Rum“ fra en udstilling ved
Östasiatiska Museet i 1971, hvor
Teigyoku-ken var rekonstrueret i
halv størrelse.
Uden at være fuldstændig konsekvent følger tegningen i sin udfoldning okoshi-e-zu-princippet.

Teigyoku-ken udfoldet efter „okoshi-e-zu“-princippet
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bygningsåbningerne - overgangene mellem inde og ude åbnet op og stærkt nuanceret. Inspirationen fra de små terum affødte en helt ny kategori af bygninger, sukiya-shoin,
hvor en lang række af te-rummets karakteristika, det uformelle, det asymmetriske osv. kom til udfoldelse i shoinbygningens større skala og mere metrisk stingente orden.
Allerede Rikyu blandede i sine større te-rum soan-elemeter
med shoin-elementer. Furuta Oribe og Kobori Enshu fortsatte denne udvikling, så i løbet af 1600-tallet fremstod
sukiya-shoin-bygningen som en relativt veldefineret standardtype for privatboliger.367
Den ekstra trekvarte måtte i forhold til Tai-an, som Teigyoku-ken har langs nordvæggen, kaldes daime-måtten.
Dens udbredelse i te-rummene er nøje forbundet med den
pragmatiske tilpasning til feudale tider, som fra begyndelsen af Edo-perioden kom til at præge te-ceremonien. Det
var fra daime-måtten, at te-mesteren forestod te-ceremonien, og dens lidenhed sammen med dens placering, symbolsk adskilt fra hovedrummet af den fritstående stolpe og
dens lille halvvæg, var endnu en måde for te-mesteren at
udtrykke den fornødne diskretion, ydmyghed og tilbagetrukkethed overfor højt rangerende gæster i en tid, hvor
den vertikale indordnen af samfundet var i tiltagende.368
Lofthøjden blev ligeledes ofte som i Teigyoku-ken gjort
større over de dele af rummet, hvor gæsterne sidder, end
over daime-måtten og ro-måtten, den måtte, hvori ildstedet,
ro, var nedfældet.
Teigyoku-kens naka-bashira - den fritstående stolpe, der
bærer en lille skærmvæg, bag hvilken nogle få redskaber til
te-ceremonien kan ligge på en lille hylde, på én gang af
vejen og lige ved hånden - er nok rummets mest markante
enkeltelement. Den er kroget og knastet. En gang i en fjern
fortid synes hovedskuddet at have været brækket af og et
sideskud taget over som hovedstamme. Den er nødtørftigt
tilhugget, men hvilke hug, hvilken fortættet no mind-fornemmelse. Hvilken sublim kunstløshed, som var den hugget af universet selv. En overgang overvejede jeg at lade
hele mit case-studie omkring Shinju-an udfolde sig fra denne stolpe midt i Teigyoku-ken. Disse øksehug, hvor kunsten er drevet hinsides kunsten, arbejdet hinsides arbejdet,
æstetikken hinsides æstetikken og det villede hinsides
Cha-bana, blomsterarrangement for te-ceremoni, her i tokonomaen i te-rummet Korin-an (1671) ved Jiko-in, skabt af te-mesteren Katagiri Sekishu (1605-73)
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viljen i en formens laden det formløse komme til udtryk,
ville være et formidabelt omdrejningspunkt for Arbejdets
Rum. Hvad er det vi gør, hvad var det disse tidlige te-mestre gjorde, hvad er det vi glemmer i vore moderne arbejdsrum, med vore moderne redskaber?
I de senere forviklinger af wabi-æstetikken blev øksehuggene ind imellem så dygtigt håndværk, så stiliserede og
tungt ladede med drømmende patos, at den postulerede
enkelhed og naturlighed nærmer sig det lumre. Men her, i
Teigyoku-ken, sad jeg overfor en række klare, selvfølgelige
øksehug, der talte direkte til hjertet. Dén stolpe var virkelig hugget ud, så den i sin forfinelse var mere rå end forfinet, mere rustik end elegant og satte mange af senere tiders slikket stiliserede øksehug alvorligt på spidsen.
Hvor shoin-rummets arkitektoniske elementer var kædet
sammen af en tømmerkonstruktion med skarpe kanter, så
var det skarpskårne tømmers formalitet og geometriserende væsen ikke passende i soan-te-rummet. Man brugte
runde stammer, der sommetider endog ikke var afbarkede,
og lod de oprindelige, naturlige former indpasse. Eller man
dyrkede bomkantens æstetik i mødet mellem det naturgivne og det menneskeskabte plan. Ikke som dominansbillede - i japansk bevidsthed står natur og kultur ikke med
samme skarpe modsætning som i Vesten - men som en
måde at eksponere en organisk strømmende bevægelse på.
Og dog melder tvivlen sig, om japanerne, deres erklærede
kærlighed til naturen til trods, i virkeligheden er rædselsslagne for naturen - altså naturen udfoldende sig af sine
egne indre love og ikke kontrolleret af mennesket. I det
japanske landskab er selv små bække idag indstøbte i beton. Man finder sofistikerede bambusprodukter af bambus
med kvadratisk snit, som er vokset frem gennem kraftige,
firkantede metalringe. Og går man tur i Takagamine-området nord for Kyoto, ser man, hvordan omhyggeligt afgrenede sugi-træer er tæt surret med røde og hvide plasticrør for at producere tokonoma-stolper med de ønskede
bølgende og perlende åretegninger. Sådan indsnøret natur
har, omend den søger at leve op til ydre konventioner om
wabi, ikke megen genklang i den wabi-æstetik, der bar teceremonien i dens formative år.
Teigyoku-ken giver mig slet ikke den slags vejrtræknings-

besvær - tværtimod er her en velsignet ro. Jeg savner dog
noget, lydene fra den simrende kedel, efterklangen af røgelsen, duften af de velplejede trækul, fornemmelsen af stadigt brug.369 I tokonomaen hænger der ingen kalligrafi, og
ingen blomst er arrangeret. Men allermest mangler nærværet fra værten, der med sin sikre sans for rummet, årstiden, gæsten, anledningen og sine mange rekvisitter og
redskaber lader alle dele af te-ceremonien føje sammen til
en helstøbt, harmonisk enhed. Ligesom te-rummet var de
mange redskaber ikke blot betragtet som kunstobjekter.
De var udformet og udvalgt i nøje samklang med en rituelt
forløb, og denne dimension er vigtig at fastholde, når man
betragter te-ceremoniens redskaber.
Forud for afholdelsen af en te-ceremoni, måtte værten
omhyggeligt vælge, klargøre og udpakke netop de redskaber, dogu, som passede til den forestående te-ceremoni.
Dogu betyder redskabets vej, hvor do er samme skrifttegn
som vi tidligere har mødt i tao, sado osv. Ordet dogu karakteriserer redskaber i bred forstand. Coaldrake skriver i The
Way of the Carpenter, at dogu oprindeligt betød de liturgiske redskaber, der indgik i buddhistiske ritualer. Med samurai-traditionens zen-buddhistiske udvikling i Kamakuraperioden kom dogu til også at betegne samuraiens redskaber. Hans rustning, spyd og sværd var dogu - redskaber for
at følge Vejen. Fra det 14. og 15. århundrede bredte betydningen sig til også at omfatte tømrerens værktøj.370 Der lå
i dette at benævne sit værktøj dogu en bevidsthedsdimension og en indsporing på selvdisciplin, som indlejrede arbejdet og den arbejdende i en spirituelt målrettet form.
Dogu står som et helt centralt begreb i Muromachi-tidens tilskyndelse til at forme eksistentielt og spirituelt lejrede veje ud af alle aktiviteter i samfundet. Der fulgte en
særlig attitude med dette at håndtere værktøj - en måde,
der knyttede dette at feje moshave sammen med det at
være tømrer, at lave kalligrafi og en lang række andre aktiviteter - en indsporing til samme onepointedness, samme
udelte årvågent hvilende opmærksomhed, samme integration og forbundethed af et indre og et ydre arbejdsrum.
Så med te-ceremoniens udvikling som zen-aktivitet blev de
mange redskaber, der medgik til dens gennemførelse, naturligt tituleret dogu, redskaber for Vejen. Men både sprog

og adfærd udvikler sig med tiden, så selvom ordet dogu
stadig bruges i betydningen værktøjets vej inden for en
række traditionelle håndværk, kunsthåndværk og discipliner som te-ceremonien, så bruges dogu idag bredt om
stort set et hvilket som helst redskab i køkkenskuffen eller
i værktøjskassen. Derfor møder man nogle gange betegnelsen cha-dogu, for at præcisere, at der i den oprindelige
betydning af ordet er tale om værktøj for teens vej.
Forud for te-ceremonien måtte te-mesteren også vælge
billede til tokonomaen. Rikyu betragtede tokonomaens
kakemono, den hængende billedrulle, som te-ceremoniens
vigtigste enkeltredskab. I forlængelse af Shuko foretrak han
til sine wabi-te-ceremonier en enkel kalligrafi med en kort
zen-frase, fortrinsvis udført af zen-munke med satori-erfaring. Betragtningen af disse anså han i sig selv var en
slags spirituel disciplin. 371 I Namporoku hedder det direkte, at „ingen dogu har større betydning end hængerullebilledet,“ og „kalligrafier af mennesker fra det sekulariserede liv bør undgås, selvom man ind imellem kan bruge
kalligrafier af poeter med vers, der udtrykker Vejen.“372
En anden vigtig del af forberedelserne til te-ceremonien
var arrangementet af blomster.Vase, art, årstid og anledning
- alle valg i det lille rum måtte afstemmes. En lang række
blomster var regnet for upassende på grund af deres påfaldende form, duft eller farve. Mens store liljeblomster
ikke fandt nåde for wabi-teens idealer, stod for eksempel
de små og uprætentiøse, krogede kameliablomster, der kun
lige kunne finde vej over vasens kant, i høj kurs. „Når det
gælder blomster i det lille te-rum, er det altid bedst med let
hånd at arrangere blot en enkelt eller to af samme slags,“
hedder det i Namporoku: „Selvfølgelig er det også, afhængig af blomstens art, tilladeligt at arrangere dem, så de
har en blød fylde, men i sit grundlæggende væsen afviser
chanoyu at dyrke det spektakulære i blomster. Når rumstørrelsen øges til fire en halv [tatami-] måtte, kan man,
afhængig af arten, anvende to forskellige slags.“373 Med teceremonien udvikledes en særlig gren af ikebana, kunsten
at arrangere blomster, kaldet chabana, blomster arrangeret
til wabi-te-ceremonien.
Matsudaira Fumai (1751-1818) var, som det i Edo-perioden var passende for en daimyo, 374 uddannet inden for
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var i mellemtiden trængt ud i alle kroge af te-ceremonien,
og hvor dogu i te-ceremoniens formative periode var redskaber for vejen, var dogu i Fumais perspektiv reduceret til
et redskab for tilvejebringelse af passende æstetiske udtryk
for alle Systemets niveauer.
Te-skålen, chawan, er en af te-ceremoniens centrale redskaber, og den blev i udviklingen af wabi-teen genstand for
stor opmærksomhed. Kohatsu skriver om en raku-te-skål af
keramikeren Chojiro, der arbejdede nært sammen med
Rikyu, at den til forskel fra den vestlige tekop med hank er
designet til at give en direkte erfaring.Te-skålens diameter
er betragteligt større end ens ansigt, så man formelig bliver
opslugt af te-skålen, når man drikker. „Man holder ikke
bare en raku-skål, man er omfavnet af den.“376
I den tidlige te-ceremoni stod særligt to typer kinesiske
te-skåle i høj kurs. Dels var det Sung-kinesiske porcelænsskåle med halvtransparent celadonglasur, hvis på én gang
stærke og sarte, stilfærdigt tilbageholdte formverden vækker minder om en forgangen, arkaisk tid.377 Dels var det
temmoku-skålene, med deres klassisk perfekte, elegant

drejede, løftende former og deres karakteristiske, sorte glasur med blå tegninger - de såkaldte oliepletter. De tidligste
temmoku-skåle kom fra Kina, men de blev dog efterhånden
fremstillet i Japan, hvor der den dag i dag findes keramiske
værksteder med temmoku-glasuren som speciale. 378 Gradvist kom de lidt større koreanske Ido-skåle i høj kurs. De
var groft forarbejdede med tydelige spor efter fremstillingen. Foden var grov og knudret, glasuren var sprukken,
knortet og næsten-transparent, hvilket sammen med lerskærvens tilslagsmaterialer og uregelmæssigheder skabte
en uudgrundelig dybde i materialet og en taktil fremtoning,
som nøje modsvarede den tidlige wabi-tes afsøgning af det
simple, ligefremme og naturlige. Frem til Hideyoshis felttog
i Korea i 1592 var disse koreanske skåle lavet som simple,
daglige spiseskåle uden vidende om deres rolle i en højt
raffineret te-kult i et fjernt land.379
Rikyu ikke bare samlede og fandt sine redskaber. Som
det efterhånden blev almindeligt for te-mestre, gik han
aktivt ind et samarbejde med forskellige kunsthåndværkere for at udvikle te-redskaber. Alle fag oplevede i mødet

Kinesiske te-skåle i rene, afklarede former. Øverst fra Nordlig
Sung (960-1127), nederst fra T’ang-dynastiet (618-907)

„Mushiboshi,“ en temmoku-te-skål med olieplet-glasur i Shinju-ans eje fra tiden omkring templets oprettelse

først Enshu-ryu og siden Sekishu-ryu (hhv. Enshu-skolen
og Sekishu-skolen inden for te-ceremoni). Allerede som 19årig udgav han Mudagoto, en kritik af forfaldet i chanoyu.
Teens vej var blevet en te-redskabernes vej, harcelerede
han, og dette at samle og besidde udsøgte eller berømte
dogu havde fortrængt det essentielle i teens vej. Den var
blevet en elegant adspredelse og dogu reduceret til en
handelsvare, der kunne nå op i vanvittige priser. Paul Varley
påpeger det tankevækkende og for Edo-perioden helt karakteristiske, at selvom Fumai i Mudagoto idealiserede
Rikyus wabi-te - som i øvrigt stort set hele hans samtid
gjorde det - og påpegede forfaldet i forståelsen af chanoyu,
så er hans forslag til genopretning af tingenes tilstand i
chanoyu i fundamental modstrid med Rikyus wabi-te. Fumai plæderede i Mudagoto for, at man måtte anvende dogu
af en kvalitet, som var i nøje overensstemmelse med ens
gæsters sociale status. Fumai skrev senere værker om klassifikation af dogu og grundlagde selv en stor samling dogu.375 Dén verdsligt-hierarkiske tankegang, som Rikyu havde søgt at nulstille og holde ude af roji og soan-chashitsu,
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med te-ceremoniens æstetiske koder nye fordringer til resultat og udførelse. Te-æstetikken blev som et kvantespring
i det japanske kunsthåndværk. Den ansporede de enkelte
fag til hidtil ukendte niveauer af raffinement og forfinelse.
Den stadige brydning på højt niveau mellem det kunstnerisk-æstetiske og det håndværksmæssige, hvor te-mesteren så at sige var producer for kunsthåndværkeren, var en
vigtig forudsætning for det japanske kunsthåndværks høje,
kunstneriske niveau. Disse samarbejdsforhold er ofte videreført generation efter generation.Te-skolen Ura Senke, der
idag ledes af Sen Soshitsu, 15. generation efter Sen Rikyu,
har således fortsat samarbejde med de ti familier, som
Rikyu i sin tid arbejdede sammen med, helt frem til idag.380
Wabi-teen stillede sine særlige fordringer til te-skålen.
Den måtte først og fremmest være i fuld overensstemmelse
med wabi-teens spirituelle fokus og finde sin rigdom i det
fattige, det simple, det enkle og uprætentiøse. Blanke eller
selvbevidste former og flader, geometrisk eller symmetrisk
formalisme og enhver udstillen af håndværksmæssig eller
kunstnerisk præstation var ganske upassende. Formen måtte anslå det formløse. Formen måtte umiddelbart og naturligt afspejle sin brug. Overfladens tekstur måtte være ganske grov og irregulær for at give den rette fornemmelse i
hænderne, varmen fra teen måtte føles uden at være brændende. Cylinderformer med lodrette sider og en bred, f lad
bund var mere egnede til at piske teen i end temmoku- og
Ido-skålenes dybe, rundede former.Til gengæld betød styrke og rengøringsvenlighed mindre end ved redskaber til
den daglige husholdning. Sådanne wabi-fordringer til en teskål udviklede sig i samarbejdet mellem Chojiro (1516-92)
og Rikyu til raku-keramikken, en helt ny teknik med et hidtil uset spekter af asymmetriske, imperfekte former.381
Rikyus og Chojiros raku-skåle lå i forlængelse af de koreanske Ido-skåle, men med den centrale forskel, at wabi-karakteren var resultatet af en gennemreflekteret kunstnerisk
proces, hvis slutresultat i modsætning til Ido-skålene besad
en gennemkultiveret naturlighed.
Den tidligst kendte brug af sådanne te-skåle med irregulære former er i 1579-80, så det synes - ligesom med soante-rummene - at være i de sidste 10-12 år af Rikyus liv, at

hans wabi-te fandt sit fuldbyrdede udtryk. Chojiros og
Rikyus samarbejde kulminerede fra 1586-87,382 hvor Hideyoshi byggede sit nye palads, Jurakudai, syd for Kyoto.
Chojiro havde sit pottemagerværksted her, hvor han producerede tegl til de omfattende byggerier på stedet, så da
Rikyu også etablerede sin residens ved Jurakudai, 383 kunne
deres fælles udviklingsproces intensiveres.
Chojiro var af koreansk oprindelse, og hans speciale
havde forud for samarbejdet med Rikyu været tagtegl. 384
Måske derfor lykkes deres samarbejde så sublimt - Chojiro
kunne som eminent håndværker tilsyneladende hengive
sig til samarbejdet uden at måtte kæmpe med ambitioner
om at udtrykke sig selv i sin keramik. Den tidlige raku-keramik var i bedste forstand kunstløs. Den lod Rikyus wabi-intention klinge rent igennem og forløse i fuldbyrdet form.385
Diskret deformerede, diskret imperfekte levede disse undselige raku-skåle på fornem vis op til Hisamatsus karakteristika. Stoisk-introverte, uden røre, uden intention - og så
alligevel umådeligt kraftfulde - ladende et formløst Selv
komme til udtryk.
På ét plan fordrede Rikyus og Chojiros fortløbende samarbejde en stadig afprøvning af lertyper, fremstillings- og
brændingsteknikker, men wabi-teens vej var grundlæggende en hjertets vej, og de har givet drøftet både arbejdets
resultat og attitude. Chojiro arbejdede efter skabelonforlæg
fra Rikyu. Ved Ryoko-in, et af Daitoku-jis subtempler, findes
bevaret et halvt hundrede af Rikyus registreringer af teredskaber i form af skabeloner, som hver er påført nøje
beskrivelser af detaljer ved glasur osv.386 Rikyu registrerede altid former, hvor han kom rundt, og skulle have været
næsten krakilsk med proportioner.387 Rikyu synes dog at
være yderst opmærksom på ikke at lade de mange overvejelser om de enkelte deles proportioner eller æstetiske
spørgsmål i sig selv tage overhånd. Rikyu sagde, ifølge
Namporoku, at „den fundamentale intention i wabi ligger
i at manifestere den rene, ubesmittede Buddha-verden - når
først vært og gæst har entret roji-haven og den græstækkede hytte, tørrer de støvet og snavset [verdslige bekymringer] bort og giver sig hen til et møde af åbent og fuldt
hjerte; således er der ikke noget behov for at tale insisterende om proportioner, sun eller shaku, [ca. tommer

„Tsutsu-izutsu,“ en koreansk te-skål fra yi-dynastiet, set fra
siden og fra bunden
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eller fod] eller om de formelle regler for te-proceduren.
Chanoyu er blot et spørgsmål om at gøre ild, koge vand og
drikke te. Intet andet bør være involveret. Dér kommer
Buddha-bevidstheden til syne og udfolder sig selv.“388
Hvor Rikyu samarbejdede med Chojiro om raku-keramikken, arbejdede Oribe sammen med keramikere fra sit
len, Mino. Hvor Rikyus deformationer var små og underspillede, førte Oribe med sine skoformede kutsu-gata-teskåle sin formafsøgning til det ekstreme. Hvor hans tidligste skoformer ligesom Rikyus og Chojiros te-skåle var
sorte og uden dekoration, begyndte han hurtigt at tilføre
dem dekorationer, som med deres grove penselarbejde
leder tanken hen på karske zen-kalligrafier - oftest med
helt enkle, abstrakte og geometriske mønstre i sort glasur
på lys bund. Oribes dekorationer aktiverede dele af fladen,
men overtog aldrig hele te-skålen. Hvor Rikyu søgte en
form og et udtryk, hvori enhver form for selvbevidsthed og
anstrengthed var fuldstændig fraværende, hvor lang og
slidsom en proces, der end måtte ligge bag, dyrkede Oribe
den bevidste form, den dramatisk-ekspressive deformation,

og drev det kunstneriske udtryk til det yderste.
Hvor de diskrete uregelmæssigheder i Rikyus og Chojiros raku-skåle havde et funktionelt aspekt - chasen, det
lille te-piskeris i bambus, faldt herved ikke så let ned i teskålen - så lod Oribes skoformer sig ikke diktere af de slags
begrænsninger. Hvad betød det, om de var lidt svære at lave
te i eller drikke af, eller om vandbeholderen lækkede fra en
revne - når nu den var så smuk?389 Hvor flere fremhæver, at
Oribes skoformer er svære at drikke af, så skriver Hisamatsu, at de ligger perfekt i hånden, hvis man drejer dem
og drikker af den lange ende.390 Dette fordrer et lille regelbrud, idet man i te-ceremonien altid lader te-skålens forside forblive forside, og ad to gange drejer den 180 grader,
når den rækkes videre til en anden. Måske lagde Oribe en
lille ulydigheds-koan i sine keramiske sko?
Hvor klarheden i Rikyus og Chojiros raku-skåle lå i transcendensen af det personlige udtryk, lå klarheden i Oribes
keramik i det personlige udtryk. Ligesom i Oribes te-rum,
havde hans te-skåle en prægnant følelse af design - af en
renhjertet glæde ved at give form. Hans formverden er

Raku-stemplet, som Chojiro fik af Hideyoshi, samt nogle af de skabeloner med optegnelser af te-redskaber, som Rikyu lavede
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„Muichimotsu,“ te-skål af Chojiro i rød raku (ø.), og Rikyu
på værkstedet ved Jurakudai, scene fra filmen „Rikyu“
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inciterende, excentrisk og distinkt. Oribe foretrak det nye
- for ham var wabi ikke bare rustikt og støvet - og gammelt
var ikke en kvalitet i sig selv. Ikeda skriver i et essay om
Oribe, at han i de skoformede te-skåle ikke så nogen afvigelse fra Rikyu, men tværtimod oplevede at have givet
Rikyus æstetik konkret form. 391 I Zen and the Fine Arts
skriver Hisamatsu, at Oribe-keramikken er noget af det,
som bedst udtrykker zen-æstetikken. 392 Den tidligste brug
af Oribes skoformer findes optegnet i 1580, men de vandt
ikke rigtig genklang før sidst i 1590erne, hvor Oribe klart
fremstod som Rikyus arvtager. Herefter gik det stærkt, der
var stor efterspørgsel på alt nyt og hidtil uset. Disse tiår
omkring år 1600 blev, med deres rummelighed overfor
afprøvelsen af det personlige kunstneriske udtryk, en for
japansk kulturhistorie sjælden tid.
Hvor Oribes tidlige keramik havde været en eksperimentel produktion af nogle få unikating, blev Oribe-yaki,
Oribe-keramik, i løbet af få år en betegnelse på produktionen fra hele pottemagerområder i sving med at producere
Oribe-yaki.393 Det største problem ved både Rikyus og

Oribes keramik er de tusindvis af omhyggelige kopier af
forbillederne, det er blevet til i de mellemliggende århundreder. Selvom de er udviklet til højt forædlede produkter af
familieforetagender, der har specialiseret sig i at lave Oribegonomi eller Rikyu-gonomi, [keramik ifølge] Oribes eller
Rikyus æstetiske præferencer, så har de kun i en meget
autoritært skolet bevidsthed samme kvaliteter som den
keramik, Oribe eller Rikyu oprindeligt selv lavede.
For Rikyu var det, der afgjorde et godt te-redskab, dets
nari, dets størrelse, vægt og balance i hånden, og dets furi,
dets form og udseende.Visse former viste sig med tiden at
„holde,“ og, skr iver Koga: „det er grunden til, at imitationen af furi og nari i sådanne redskaber fik overvægt
frem for orig inalitet og fornyelse. [Men] Stedet for fornyelse ligger i hjertet og bevidstheden hos den, der laver
redskabet, snarere end i redskabet selv.“ 394 Selvom for
eksempel Rikyu-gonomi inden for sort raku ikke determinerer den keramiske form fuldstændigt, men definerer et
mulighedsfelt, så synes dette mulighedsfelt, hvis man ser
på, hvad der rent faktisk er blevet lavet gennem tiderne, at

„Waraya,“ te-skål af Furuta Oribe (1543-1615) i Sort Oribe fra slutningen af 1500-tallet

være umuligt at levendeholde generation efter generation.
Besøger man Raku-familiens museum i Kyoto, kan man
se raku-skåle af alle generationer fra Chojiro og frem til
idag. Diagnosen er enkel. Groft sagt bliver teknikken og
det rent håndværksmæssige bedre i begyndelsen, mens
åndens kraft langsomt viger.Træfsikkerheden er dog høj til
og med Nonko (1599-1656), tredje generation Raku, hvorefter kurven falder problematisk. Enkelte skåle op gennem
rækkerne vækker mindelser om Chojiros kraftfulde stilfærdighed, men ingen matcher de første generationers
sikkerhed. Et besøg ved Raku-familiens værksted idag er en
deprimerende oplevelse. Skål efter skål bliver fremstillet
med teknik og remedier, der stort set er uændret siden
Nonkos dage. Men af de mange hundrede skåle, der var til
salg i forhuset, var der kun én te-skål, der repræsenterede
en eksperimentel afprøvning, og ikke en eneste, der nåede
Chojiros arbejder til sokkeholderne.
Raku-teknikken var i sit udgangspunkt ganske simpel.
Den krævede ikke års træning ved drejeskiven, men blev
modelleret op og derefter bearbejdet med spatel og kniv.

„Sekiyo,“ Den nedstigende Sol, te-skål af goshomaru-type fremstillet i Korea efter anvisninger
af Furuta Oribe i 1590erne
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Raku-skålen ref lekterede således umiddelbart dens skaber
og skabelsesproces. Derfor blev det hurtigt populær t
blandt tidens velstående folk at lave egen raku-keramik.
Den blev brændt ved ganske lav temperatur og raku-leret
var iblandet så meget chamotte (forbrændt, granuleret ler),
at den kunne tåle at blive lynafkølet ved rødglødende at
blive sænket ned i vand. Amatørarbejde fører ikke altid til
mesterværker, men noget af det mest sublime raku-keramik
blev lavet af Hon’ami Koetsu (1558-1663). Hon’ami-familien levede af at vedligeholde sværd (hvilket placerede
dem højt i handelsstanden), og Koetsu var gennem denne
profession i nært samarbejde med mange håndværk, samtidig med at han i sin kundekreds havde en lang række af
højtstående mennesker.
Koetsu var en dygtig kalligraf og er måske mest kendt
for hans samarbejde med maleren Tawaraya Sotatsu, hvor
han kalligraferede hen over Sotatsus billeder. Koetsu var
dybt optaget af chanoyu, teens vej, og synes at have været
udrustet med et mangerettet, kreativt talent. I 1615 fik han
stillet land til rådighed af Tokugawa Ieyasu i bjergene nord
for Kyoto. Her etablerede han et kunsthåndværkersamfund
med 55 familier.395 Men allerede fra før 1600 havde han arbejdet med keramik. Han studerede under anden generation Raku, Raku Kichizaemon Jokei (1561-1635), og tredje
generation Raku, Kichibei Donyu (1599-1656), også kaldet
Nonko, og han arbejdede ind imellem med i Raku-familiens
værksted. 396 I en tid med voksende efterspørgsel på den
kanoniserede form, levede Raku-familien op til forventningerne og perfektionerede raku-teknikken og artikulationen af en Rikyu-gonomi som forfinet handelsvare.
Koetsus arbejder var omvendt den individuelle kunstners,
for hvem den ene ultimativt vellykkede te-skål betyder
noget - og ikke om der var 50, der var gode nok til at blive
solgt. Koetsus te-skåle blev til i et grænseområde, som
næppe lader sig masseproducere.
Samtidig med at Raku-familien perfektionerede den sorte raku-glasur 397 og gradvist indkredsede det eksperimentelle felt dertil, hvor man havde fuld kontrol over resultatet,
så fastholdt og uddybede Koetsu raku-keramikkens mulighedsfelt. 398 Han søgte i sit arbejde målrettet mod rakuteknikkens grænseområder, hvor processens mulighedsfelt

virkede kreativt tilbage på resultatet. Spildprocenten her
kan nærme sig de 100, men nogle af hans bedste skåle har
revnedannelser og deformationer fra brændinger ved temperaturer, der er langt højere end vanligt for raku. Koetsu
var det første eksempel på en individuel raku-kunstner.399
Selvom Koetsu vidste, at han var eminent til at lave teskåle, så havde han ikke det fjerneste ønske om at skulle
leve af at lave keramik.400 I en tid, hvor de gamle mestres
mesterværker tårnede sig op som uovervindelige og dog
uomgængelige mål, talte Koetsu tendensen midt imod. Han
siger i Hon’ami Gyojyoki, at „generelt, ikke kun når vi
taler om sværd, er det en fejl at tro, at mesterværker kun
blev til i fortiden og aldrig kan skabes i nutiden.“401 Og han
demonstrerede det ved ud af raku-teknikken at skabe nogle af den japanske keramiktraditions mest forfinede kunstværker.402
Ved Nezu Institute i Tokyo afholdt man i 1994 en udstilling, hvor f lere hundrede af de fineste te-skåle gennem
tiderne var samlet og blev fremvist kronologisk. Tre små
grupper skilte sig markant ud og fik alle de andre til at
blegne i deres selvbetingede kunstfærdighed og påtagne
wabi-attituder. Først var det de helt enkle celadon-glaserede te-skåle fra T’ang-dynastiets Kina, som markerede indgangen til denne rejse udi te-skålens metamorfose. Dernæst var det Chojiros tavse manifester. Den tredje lille
gruppe var Koetsus og Oribes te-skåle. Efter denne korte
flirt med det personlige udtryks mulighed i årene omkring
år 1600, vendte udviklingen i Edo-periodens keramik sig
hurtigt mod mere indadvendte udtryk, med kunstigt tilbageholdte åndedræt, som turde de ikke ånde ud.403 Hvor
Chojiro transcendenderede det personlige udtryk, hvor
Oribe og Koetsu forløste det personlige udtryk, så anslog
de følgende te-skåle gennemgående en følelse af indsnørede fødder og indestængt form.
Ligesom med raku-keramikken gik Rikyu også nye veje
med vaser, der modsvarede behovet ved soan-chashitsuens
enkle chabana-blomsterarrangement. Rikyu vides tilbage
fra sine unge år at have skattet en udekoreret bronzevase
med høj, slank hals højere end nogen anden vase. Men i de
sidste år af hans liv, hvor der findes omfattende optegnelser over, hvilke elementer han sammensatte i sine ceremo„Shakuhachi,“ bambusvase fra 1590 af Sen Rikyu
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nier, synes han at have foretrukket bambusvaser til sin
wabi-te.404 Sådanne bambusvaser stod ikke i tokonomaen,
de hang på tokonoma-stolpen. Rikyu fremstillede selv en
række bambusvaser. Deres ro, enkelhed og umiddelbarhed
viser den kombination af eksperimentel åbenhed og kunstnerisk afklarethed, som bar Rikyus arbejde i de sidste år.
Rikyu blev i 1574 (eller 75) te-mester for Oda Nobunaga,
Momoyama-periodens første hersker. Selvom det var en tid
med stadig aktivitet på slagmarken, synes Nobunaga at
have været lige så optaget af te-ceremoni som af politik.405
Han omgav sig med te-mennesker fra Sakai. Han brugte
ofte redskaber forbundet med te-ceremonien som gaver og
insisterede på, at hans generaler også deltog i te-ceremonier, herunder hans højre hånd, Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi, der kom fra fattige forhold, men havde vist sig som
en uovertruffen hærfører, blev således gradvist også teentusiast. Da Hideyoshi i 1582 tog over efter Nobunagas
død, fik Rikyu også hvervet som Hideyoshis te-mester. Både
Nobunaga og Hideyoshi havde flere te-mestre tilknyttet,
men Rikyu blev under Hideyoshi den ledende skikkelse.406
I den position serverede han i 1585 te for kejser Ogimachi (1517-93) i det kejserlige palads. Hideyoshi ville
med denne gave takke kejseren for sin nye titel, kampaku,
regent - og gøde jorden for næste skridt, at kunne kaldes
dajo daijin, statsminister.407 Ogimachi titulerede ved samme lejlighed Rikyu som Rikyu koji, Layman, who puts
keenness to rest.408 Der lå i den tids japanske samfund stor
opmærksomhed omkring sådanne navnetildelinger, og
Hideyoshi, der var startet som landarbejder uden navn,
voksede hurtigt fra sit første militære navn, Kinoshita, Under træets skygge, og skiftede til Hashiba, sammensat af
navnene på to forbilleder - to af Nobunagas løjtnanter.
Efter Nobunagas død tog han slægtsnavnet Taira, der lyser
af ambition efter titlen af shogun. I 1586 blev Hideyoshi tildelt titlen dajo daijin og tog slægtsnavnet Toyotomi, Den
der tilvejebringer i overflod, og han lod sig kalde Taiko,
Hans Højhed (ordret oversat: Det store Palads, hvilket direkte peger på identifikationen med den arkitektoniske
iscenesættelse), samtidig med at hans nevø,Toyotomi Hidetsugu (1568-95) overtog titlen kampaku. Hideyoshis posthume navn blev Hokoku, Nationens Velfærd.409

Som te-mester var Rikyu også med i felten, hvor man mellem og forud for slagene afholdt te-ceremonier i små transportable te-rum. I 1590 belejrede Hideyoshis tropper Hojoklanens borg i Odawara410 - på den tid en af de sidste tilbageværende modstandere. Disse feltforhold har givet haft
sin indflydelse på Rikyus te. Han deltog ikke direkte i krigshandlingerne, men han var som te-mester helt tæt på denne slagmarkens forhøjede opmærksomhed på øjeblikket,
og hans te-ceremonier har givet gjort sit til at fastholde
roen og klarheden selv under de anspændte forhold. I dén
situation var det indlysende at realisere, hvad zen tilstræber, at man må leve hvert øjeblik med et nærvær, som var
det det sidste.411
Under Odawara-felttoget fandt Rikyu en dag en særlig
stor bambus og talte overfor Hideyoshi om at lave en bambusvase deraf. Lav den til mig, synes Hideyoshi at have sagt,
og af et brev til Oribe fremgår, at Rikyu selv var yderst
tilfreds med resultatet. Han forærede den til Hideyoshi,
men Hideyoshi skulle bare have kylet den ud bort, så den
revnede. Ved hjemkomsten forærede Rikyu den til sin søn
Shoan, der døbte den Onjo-ji efter en revnet klokke ved
templet Onjo-ji. Under samme belejring ved Odawara blev
Hideyoshi, kort tid efter at han i vrede havde kylet Onjo-ji
bort, så vred på sin halvbror Hidenagas (1540-91) te-mester Yamanoue Soji (1544-90), at han beordrede hans ører
og næse skåret af.412 Hideyoshi bad siden Rikyu om at lave
en ny bambusvase til ham. Rikyu lavede Shakuhachi, og
denne gang tog Hideyoshi den umiddelbart til sig. Året
efter blev Hideyoshi imidlertid så vred på Rikyu, at han
beordrede ham til at begå seppuku, rituelt selvmord. Ved
den lejlighed skulle han ligeledes have kylet Shakuhachivasen ud, så også den flækkede.413 Vilkårlighederne synes
i disse år at vokse i takt med Hideyoshis magt. At være temester var blevet en livsfarlig profession.
Selvom Rikyu med sin strenge wabi-te ind imellem kunne drive Hideyoshi til grænsen for sin beherskelse - Hideyoshi elskede det grandiose og den storladne iscenesættelse - var det ikke blot af æstetiske grunde, at Rikyu blev
beordret til at tage sit liv. Det var heller ikke kun et øjebliks affekt, idet Rikyu først blev beordret i husarrest for
siden, 15 dage senere, at blive beordret til at tage sit liv.414
„Onjo-ji,“ bambusvase fra 1590 af Sen Rikyu

335

Shinju-an
Det, der skulle have udløst Hideyoshis vrede, var da det
blev klart for ham, at der var stillet en skulptur af Rikyu op
i Daitoku-jis sanmon-portal, som to år tidligere var blevet
færdiggjort i to etager med Rikyu som mæcen. Hideyoshi
ville hermed, når han gik gennem denne port, stå under Rikyus fødder - en ubærlig situation for en hierarkiseret bevidsthed. En person som Hideyoshi, der bogstaveligt havde
måttet kæmpe sig vej til samfundets top, kunne føle sådanne symboler særlig vigtige. Hideyoshi havde efterhånden fået mange flatterende titler, men kunne ikke kaldes
shogun, idet han var af almindelig herkomst. Hvor Hideyoshi var konge i sit rige, et så godt som samlet Japan efter
halvandet hundrede års borgerkrigsa gtige tilstande, var
Rikyu den ubestridte konge i teens univers. Men Daitokuji, tidens fornemste zen-tempel, lå i en gråzone mellem
disse kongeriger - pragmatisk knyttet til magten, af hjertet
knyttet til teen - så der kunne ligge en kilde til misundelse
bag det forhold, at hvor Hideyoshi i 1582 havde opført subtemplet Soken-in i Daitoku-ji til minde om Nobunaga og
siden i 1589 subtemplet Tenzui-ji til minde om sin mor, var
Rikyus bidrag til Daitokuji anderledes grandiost. Sanmonportalen på templets formelle hovedakse var hele det store tempelområdes mest statelige bygning.
Det kan undre, hvad en mand med et wabi-livssyn som
Rikyus ville med en skulptur af sig selv på det sted. Der er
da heller ikke noget, der tyder på, at han selv havde ønsket
den. Den var opstillet af Rikyus zen-mester Kokei Suchin
(1532-97), sandsynligvis som en ubetænksomt naiv taknemmelighedsgestus overfor Rikyu, idet Suchin i 1588
havde påkaldt sig Hideyoshis vrede og var blevet beordret
i eksil på Kyushu, flere dagsrejser sydpå. Men Rikyu formåede at få Hideyoshi til at omstøde sin beslutning. Så Suchin
kunne i 1589 forestå sanmon-portalens indvielse. Mellem
Rikyu og Suchin bestod et stærkt venskab. Som te-mester
og zen-mester for hinanden havde de to et intenst, gensidigt mester-discipel forhold båret af dyb respekt for hinanden. Kokei Suchin, der fra 1573 blev abbed for både Daitoku-ji Hojo og Nanshu-ji, har givet gjort sit for at få Rikyu
til at involvere sig i fuldførelsen af den sanmon-portal, som
digteren Socho (1448-1532) i 1520 havde påbegyndt. Selvom der ikke findes noget formelt dokument, som „beviser“

Rikyus gennembrud til satori, så taler - ifølge Nishibe meget for, at Rikyu nåede satori under Kokei Suchin.415
Te-mestrene var i disse år dybt involverede i det politiske
spil. I de små te-rum var hele det kompleks af regler for det
rette møde mellem høj og lav, som havde strammet Muromachi-periodens gordiske knude stadig strammere, delvist
sat ud af spil. En skikkelse som Imai Sokyu (1520-93) var
ikke blot te-mester. Han ejede en ammunitionsfabrik og var
et indflydelsesrigt medlem af handelsbyen Sakais ledelse,
og Sokyu havde sin store andel i, at Sakai i 1569 havde
overgivet sig til Nobunaga uden kamp. Sakai havde forud
for 1569 nærmest status af bystat og ville ikke have haft
mange chancer overfor de stadig større styrker, der samledes under Nobunagas ledelse. Til gengæld blev Sokyu, sammen med en anden te-mester (og leder af et af Sakais store
handelshuse) Tsuda Sogyu (d. 1591), udnævnt til over-temestre for Nobunaga.416 Sokyu og Sogyu inviterede ofte Rikyu, og det var igennem de to, at Rikyu også blev te-mester
for Nobunaga.
Hideyoshi overtog ledelsen efter Nobunaga i 1582, og
Rikyu blev efterhånden den højest placerede te-mester.
Han fremstod efter den tidligere omtalte te-ceremoni i
1585 for kejser Ogimachi som tenka gosado, Japans temester. I kraft af denne position var han på nærmeste hold
af de ledende skikkelser i en lang række uformelle situationer og derfor yderst velinformeret om en lang række
centrale beslutninger - ofte før de var taget.417
Otomo Sorin (1530-87), en daimyo fra Kyushu, kom i
1586 til Hideyoshis borg i Osaka for at søge audiens. Han
blev modtaget af Hideyoshis yngre halvbror, Hidenaga
(1540-91), der beroligende skulle have sagt: vær blot tryg,
jeg tager mig af det officielle, Rikyu tager sig af det personlige. Sorin skrev tilbage: „Såvidt jeg kan observere her, så er
det klart, at ingen kan sige et ord til kampaku (Hideyoshi)
uden først at gå gennem Rikyu. ... det er indlysende, at jeg
nu og for fremtiden må passe på ikke at skade Hidenaga
eller Rikyu, men må hengive mig til at pleje deres venskab.
..... det ser ud som om, at ingen undtagen Rikyu er i stand
til tale med Hideyoshi.“418
Nobunagas og Hideyoshis interesse for te omfattede således andet og mere end rent æstetiske aspekter. Te-cere-

monien havde i anden halvdel af 1500-tallet fundet sin
største gennemslagskraft blandt købmændene i Sakai, og
gode handelsforbindelser var essentielle for at sikre stadige
og tilstrækkelige forsyninger til egne tropper og begrænse,
hvad der tilflød regioner, som endnu ikke havde anerkendt
Momoyama-styrets overhøjhed. På slagmarken viste de
europæiske skydevåben sig i længden at være en afgørende faktor - også dem fik man gennem forbindelser til
handelsfolkene. Nobunaga sendte i 1575 et brev til Rikyu
med tak for en gave på 1.000 riffelkugler - samme år som
den først kendte lejlighed, hvor Rikyu serverede te for
Nobunaga.419 I løbet af Muromachi-perioden blev len for
len underlagt et stadig større kerneområde, samtidig med
at indre stridigheder måtte redes endeligt ud. Efter Hojoklanen var overvundet i 1590 var situationen så stabil, at

Rikyu og Hideyoshi, fra filmen „Rikyu“ i anledning af Sen
Rikyus 400 års dødsdag
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Hideyoshis ambitioner så ud over landets grænser. I 1592
indledtes et felttog mod Korea, som et første skridt mod
drømmen om et Storjapan, hvor ikke bare Korea, men hele
det kinesiske rige var underlagt.
Både Nobunaga og Hideyoshi var habile hærchefer, men
særlig Hideyoshi forstod at udnytte mulighederne i de diplomatiske og strategiske spil. Hideyoshi synes således
også at have udnyttet det forhold, at der selv blandt fjender
kunne stå respekt om Rikyus evner som te-mester til at
løse op for uløselige situationer. På Kyushu var der til stadighed træfninger mellem Otomo, der havde anerkendt
Hideyoshis ledende position, og Otomos (overlegne) modstander, Shimazu Yoshihisa (1533-1611). Rikyu sendte i den
forbindelse et brev til Shimazu, som gav Shimazu en anledning til at vise en omend forsinket respekt for kampaku
Hideyoshi, selvom han i Hideyoshi blot måtte se en opkomling. Shimazu kunne dermed, uden at tabe ansigt, svare
yderst imødekommende tilbage til Rikyu og greb dermed
den chance, han var blevet givet for at undgå æreskrig til
sidste mand.420 Hideyoshi var tydeligvis undvigende overfor at skulle bruge militærmagt på Kyushu, langt fra Momoyama-Japans hovedområde, og forstod at bruge Rikyu
og teens helt egne spilleregler til at vinde kampe, som de
forudgående halvandet hundrede år med al tydelighed
havde vist, ikke kunne vindes på slagmarken.
Rikyu synes med årene at blive den eneste, der havde
nogensomhelst mulighed for at trænge ind til en stadig
mere egenrådig og utilregnelig Hideyoshi. Så Rikyu blev
også brugt den anden vej, som den, der fra egne rækker
kunne påvirke Hideyoshi. En af de mest plausible teorier
om, hvorfor Rikyu endte med at blive dømt til at tage sit liv,
søger da også forklaringen i indre fraktionskampe blandt
Hideyoshis underordnede - mellem dem, der som Hideyoshi selv var tilbøjelige til at søge forhandlingsløsningen
og den rituelle sejr, og dem, der så en kontant, militær overvindelse som eneste reelle løsning på Japans endelige samling.421 Forgængeren Nobunaga havde ikke rystet på hånden. I 1571 udryddede han Tendai-buddhismens hovedkvarter på toppen af Kyotos skytsbjerg Hiei-san - med mere
end 3.800 templer brændt ned og 20.000 munke og præster dræbt - da Tendai i Nobunagas perspektiv forhindrede

opretholdelsen af lov og orden i landet.422 Hideyoshi behandlede sine overvundne generøst - for generøst kunne
nogle af hans egne meget vel have ment.
Nobunagas og Hideyoshis ledelse arbejdede i begyndelsen nærmest på feltfod, støttet af få, personlige rådgivere, og var dermed afhængig af det alternative diplomati, som te-ceremonien og Rikyu repræsenterede. Men
efterhånden som størstedelen af Japan blev samlet, fremvoksede der et stort administrativt system. I systemets øjne
var skikkelser som Rikyu og Hidenaga en torn i øjet. De
varetog de facto den rolle, systemet i sin selvforståelse
burde have, og de havde den fortrolighed med Hideyoshi,
der overhovedet gjorde dem i stand til at kommunikere
med ham. Hidenaga døde blot måneden før Rikyu blev
dømt til døden. Hans død har uden tvivl gjort Rikyus position endnu mere udsat overfor modstandere indefra.423
Spekulationerne i hvad, der førte Hideyoshi til sin beslutning, er mange. Det har været fremført, at Hideyoshi var
forarget over Rikyus profit ved salg af te-redskaber. En anden teori lyder, at Hideyoshi ønskede Rikyus datter Ogin
som konkubine, men at Rikyu kraftigt modsatte sig dette.424 Men intet synes at kunne forklare Hideyoshis beslutning tilfredsstillende. Efter mange år, hvor deres livsbaner
havde været tæt forbundne, havde han tydeligvis stor respekt for Rikyu, måske langt mere end han havde lyst til at
have for noget menneske.425 Rikyu må omvendt gennem årene have været loyal overfor Hideyoshi og haft hans tillid.
Ellers havde han ikke haft sin position i så mange, så bevægede år. Hideyoshi skrev, ifølge Namporoku, om Rikyu:
Fordi han dvælede
i den bundløse bevidsthed,
er han kendt
som en teens mand.426
Det er dog ikke givet, at Rikyu havde samme respekt for
Hideyoshi - i hvert fald for positionen Hideyoshi. Der er
flere omend diskrete tegn på, at han ikke ønskede at følge
de mange underkendelsesritualer, der hørte til omgangen
med landets ledende skikkelse. Rikyus wabi-te kunne møde Hideyoshi som chajin, som et menneske, der søgte

teens vej, men den kunne ikke i længden respektere (magtens) banale behov for selviscenesættelse.
Forfatteren Inoue ser i Hideyoshi og Rikyu iscenesættelsen af en fundamental modsætning mellem en magtpragmatisk verden og et æstetisk univers, som ikke behøvede nogen definitiv, udløsende situation, men som i
længden uundgåeligt måtte føre til kollision. Rikyu måtte,
i konsekvens af idealerne i sin wabi-te, føre situationen
dertil hvor det uomgængeligt måtte ende, hvor det gjorde.427 Rikyu måtte, tro mod sin natur, forfølge sin wabi-te til
dens yderste konsekvens.
I sin konfucianske selvforståelse måtte magten omvendt
fordre indordnen og anerkendelse - ofte synliggjort gennem diskrete, symbolsk rituelle handlinger. Som tidligere
belyst i kapitlet Den Japanske ABC kunne den kristendom,
som fandt vej til Japan i anden halvdel af 1500-tallet, i sin
selvforståelse ikke markere disse tegn. Ligesom Luther i
sidste instans måtte stille en hjertets lov over de verdslige
love, så lå der for Rikyu i wabi-teen en menneskelig konsekvens, der satte hjertet over formen. Hvor kristendommen
gik planken ud og følgelig fra begyndelsen af 1600-tallet
blev systematisk udryddet, så bøjede te-mestrene efter
Rikyu af, og skabte med daimyo-teen en institution, hvis
form understøttede og indordnede sig under samfundsstrukturen. Suzuki skriver, at „i wabi er æstetikken forbundet med moralitet og spiritualitet, og det er derfor, at temestrene erklærer teen at være livet selv og ikke blot en
ting til behag, hvor raffineret dette end måtte være.“ 428 Det
var dog en anderledes ufarlig te, der udviklede sig i løbet
af 1600-tallet - en te, der havde fundet og defineret sin
form og rolle inden for det fremvoksende neokonfucianske
hierarkis veldefinerede rammer.
Allerede Nobunaga havde udvist en dobbelthed. Han
synes ikke at have været hverken overbevist buddhist,
shintoist eller kristen, men han troede på magten - den
konkrete magt som den udfoldede sig i det verdslige samfundshierarki - og han vidste, at alle hans politiske og militære manøvrer udspillede sig i et religiøst verdensbillede.
Han forstod at spille på samfundets religiøse overbevisninger og autoritetstro. Indvielsen af Azuchi-borgen i 1579
foregik på en helt særlig dag, hans fødselsdag. „Azuchi-
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borgen var imidlertid mere end en fæstning. Det var en
formel; ikke blot en storslået arkitektonisk demonstration
af Nobunagas enorme magt, men en omhyggeligt planlagt
rituel indretning for indførelsen af en ny autoritet,“ skriver
Ooms: „Gennem dette monumentale arkitektoniske medium gjorde Nobunaga et overvældende politisk manifest: at
hans ledelse ville blive et guddommeligt enevælde.“429
Azuchi-borgen havde både buddhistisk pagode og shinto-helligdomme, ligesom Nobunaga havde tildelt jesuitterne et rum, men, som Jesuitten Frois skriver, de var ikke
det højeste udtryk for det guddommelige, for „Nobunaga
erklærede, at han selv var både shintai (legemliggørelse af
det guddommelige), levende kami (den shintoistiske betegnelse for en gud) og hotoke (gud og Buddha), og at der
ikke var nogen anden Herre i universet eller skaber af
naturen over ham.“430
Med nytåret 1582 fandt Nobunagas visioner om et ritual,
der på passende vis udtrykte hans guddommelige enevælde, en mere definitiv form. En procession af alle de daimyo,
som havde svoret ham troskab, dannede en procession
under ledelse af Nobunagas søn Nobutada (1557-82), hvor
de ofrede pengegaver til Nobunaga, skriver Ooms. Kejseren deltog (endnu) ikke, men det var gjort klart, at han i
fremtiden ville være ventet, og at der var indrettet et særligt kvarter for kejseren. I 1582 påbød Nobunaga også, at
han skulle tilbedes som højere end Buddha i Soken-ji - et
tempel, der var blevet flyttet til Azuchi - og de vantro ville
ende i helvede. Få uger efter faldt Nobunaga imidlertid i et
bagholdsangreb fra Akechi Mitsuhide (d. 1582), der blot
havde ladt som om, at han ville slutte sig til Nobunaga, og
herved tvang både Nobunaga og Nobutada i døden. Azuchi-borgen stod kort efter i flammer, men Nobunaga havde
for sine efterfølgere banet vejen for en ny magtens selvforståelse431 - en magt, der trods sin storladne religiøse iscenesættelse ikke skyldte nogen højere magter nogetsomhelst.
Med det første portugisiske handelsskib i 1543 kom de
første geværer (musketter), og i 1549 ankom de første missionærer. Der var igennem 1500-tallet en ganske åben attitude til kristendommen, og selvom Rikyu selv forblev zenlægmand, var flertallet af Rikyus nærmeste disciple - kaldet
„de syv disciple“ - kristne eller kristent orienterede. Det
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gjaldt Takayama Ukon, Furuta Oribe, Hosokawa Sansai og
Oda Uraku (Nobunagas lillebror).432 Missionæren João Rodrigues skildrer, hvordan Takayama Ukon (1553-1615) trak
sig tilbage til et stille te-rum for at bede til Gud, og Rodrigues havde fattet, at ville man møde japaneren med sin
kristendom, måtte man også møde ham i te-rummet.433 Der
var således i anden halvdel af 1500-tallet en vis berøring
mellem kristendommen og teens verden. Den første forfølgelse af kristne finder sted i 1587, kursen skærpes gradvist, og i 1610 kommer den endelige udsmidning af de
fremmede. Systemet måtte i længden skille sig af med alle
elementer, der ikke af sig selv indordnede sig.
Hideyoshi skrev i 1591 et brev til vicekongen i Goa,
hvorfra de portugisiske handelsfolk og missionærer kom.
Heri præciserer han religionens [konfucianske] indplacering i Japan i modsætning til dér, hvor kristendommen
kommer fra, hvor den doceres under udelukkelse af alle
andre doktriner. Han tilbyder vicekongen at lære ham om
menneskelighedens og retfærdighedens filosofi [konfucianismen] uden hvilken, der ingen respekt kan være for
Buddha eller Gud. Med kristendommens eksklusivitet er
der ingen skelnen mellem øverstbefalende og minister,
skriver Hideyoshi, så kristendommen bliver i hans perspektiv en fjende af nationen, hvor buddhismen [r igtigt tilrettet] kunne tjene som redskab for samfundsordenens opretholdelse. Hideyoshi slutter med, at han for få år siden
måtte straffe disse såkaldte fædre, fordi de søgte at forhekse japanerne, og at det ville ske igen, hvis de vendte
tilbage. Så hvis vicekongen i Goa nærede noget ønske om
fremover at pleje gode forbindelser med Japan, så måtte
han huske, at det var tilladt at sende købmænd.434
Hideyoshi blev bag sin ryg kaldt Saru-san, Aben, 435 og
fr ygt og vilkårligheder synes at have drevet værket i korridorerne omkring ham. Hele det stadig mere omfattede
system, der voksede op omkring ham, evnede eller turde
ikke at rådgive ham eller imødegå ham direkte med korrektiv respons. Alt måtte foregå bag facaderne. Fra Rikyu
derimod fik Hideyoshi direkte modspil, i hvert fald så længe de mødtes som te-mester og te-elev. Og dette møde har
for Rikyu givet indebåret et møde med mennesket Hideyoshi. Som i sin tid Daio Kokushi overfor kejser Hanazono,

så Rikyu mennesket og Buddha-naturen - ikke tronen. 436
På et tidspunkt, fortæller en anekdote, kom det Hideyoshi for øre, at pragtsnerlerne blomstrede overdådigt ved
Rikyus bolig. Hideyoshi insisterede på at se dem og blev
efterfølgende inviteret til morgen-te-ceremoni. Men da han
kom, var der ikke en eneste pragtsnerle i haven. I en filmatisering i anledning af Rikyus 400-års dødsdag ses Hideyoshi ophidset brase gennem Rikyus roji for i det øjeblik,
han stikker hovedet gennem nijiri-guchien at se en enkelt
snerle i tokonomaen. Hideyoshi og hans følge var lamslåede, og Rikyu modtog megen ros derfor, hedder det i Chawa
Shigetsu Shu, Te-fortællinger, der peger på månen.437 Sådan
synes Rikyu særdeles håndgribeligt at have håndteret sin
elev, Hideyoshi - den ene er for prisen af de mange. Men at
indprente enkelhed, tilbageholdenhed, afmålthed, stilfærdighed - den fattigdom i wabi, som overgår rigdom - var
ingen enkel sag overfor en mand, der som Hideyoshi elskede det grandiose og det farverige. Hvor Rikyus æstetiske
idealer ledte til soan-chashitsuer som Tai-an, fik Hideyoshi
i 1585 fremstillet et transportabelt soan-te-rum helt i guld,
som han stolt viste frem og medbragte på sine felttog.
Polariteten mellem Rikyu og Hideyoshi går igen i hele
Momoyama-tidens kunstneriske univers. Wabi-teens underspillethed og renfærdighed var allerede i sin formative fase
en modstrømning - boliger og slotte, templer og borge blev
stadig mere rigt dekorerede, med stærke farver og storladne iscenesættelser. Hideyoshi var meget optaget af arkitektur og byggede til stadighed. I 1581 stod borgen i
Himeji færdig, i 1582 stod borgen i Osaka færdig. I 1587
byggede han syd for Kyoto Jurakudai, der var både borg
og palads, og i 1592-94 en borg ved Fushimi, nær Jurakudai.
Det var store anlægsarbejder, og 250.000 mand fra det
meste af Japan var indkaldt til opførelsen af Fushimi-borgen. Hideyoshi udsøgte sig prominente grunde, som gav
det hans storladne iscenesættelser af magten ekstra pondus. Osaka-borgen lå, hvor et tidligere kejserpalads havde
ligget, Jurakudai lå, hvor det første Kyoto, Heian-kyos kejserplalads havde ligget, mens Fushimi var begravelsespladsen for kejser Kammu (737-806), Kyotos grundlægger.438 Omkring Jurakudai opstod hurtigt en hel by af folk
med forskellige funktioner ved slottet. Også Rikyu flyttede
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med fra Osaka, og anlagde ud over sin egen residens tehaver og te-rum ved Jurakudai.439 Ifølge Rodrigues beordrede Hideyoshi alle landets vigtigste daimyo til at opføre en
ekstra residens nær Jurakudai, og alene af disse skulle der
have været mere end 380.440
Ito skriver, at af alle disse prangende boliger, var der en,
der tog sig meget anderledes ud - Sen Rikyus. Den rummede, udover to soan-te-rum på henholdsvis 2 og 4½ tatamimåtte, tre større rum. Det ene af disse, kaldet Iro-tsukeshoin, var 18 tatami-måtter stort og det første eksempel på,
at wabi-idealerne fra de små te-rum fandt anvendelse i rum
af denne størrelse. Ito ser heri det første skridt til det, der
skulle udvikle sig til sukiya-arkitekturen.441 Det skete ikke
uden kompromis. Hvor soan-te-rummet, bortset fra den let
hævede gulvflade i tokonomaen, kun havde ét gulvniveau,
havde Rikyus Iro-tsuke-shoin hele tre niveauer - udover
grundniveauet, gedan, var det chudan, mellemniveauet, og
jodan, det højeste niveau - for at leve op til et voksende
krav om, at arkitekturen tydeliggjorde forskelle i hierarkisk
indplacering i samfundet. 442 Men til trods for denne tilpasning, som afspejler Rikyus forpligtigelser som te-mester for
Hideyoshi, der var voldsomt optaget af den arkitektoniske
understøttelse af sin position som landets ledende figur, afspejlede alle elementer i Rikyus Iro-tsuke-shion wabi- og
sabi-idealerne: Ingen prangende udsmykninger eller bygningselementer, ingen guld eller ornamenter. Overalt var
der asymmetri og rolige proportioner, og søjlerne havde
uregelmæssigt trimmede bomkanter. Tømmerkonstruktionen var laseret med jernoxid, ligesom Rikyu få år tidligere
havde patineret sit kun 2 tatami-måtter store soan-chashitsu,Tai-an, med sod, hvilket tilførte træet et hidtil ukendt
register af rødbrune nuancer. Det var heraf navnet Irotsuke-shoin, Den farvede tsuke-shoin - eller måske rettere
Den patinerede tsuke-shoin - opstod. For midt i Jurakudais
farverige og ekstrovert storslåede Momoyama-opvisninger
excellerede Rikyus Iro-tsuke-shoin i en stilfærdighedens og
underspillethedens wabi- og sabi-register, som snarere
kunne karakteriseres ved no colour.443
Omstændighederne ved Rikyus død forbinder sig igen
direkte til Shinju-ans historie. Det var te-mesteren Kanamori Sowa (1584-1656), der i 1638 opførte Teigyoku-ken.
Detalje af indgangsportal i repræsentativ stil fra tiden for wabi-teens udvikling. Porten stammer fra Hideyoshis Fushimi-borg,
der dog blev nedlagt i 1620, så portalen står idag ved Nishi Hongan-ji
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Sowas bedstefar, Kanamori Nagachika (1524-1608), var
først hærfører for Nobunaga, siden for Hideyoshi og fra
1598 for Tokugawa Ieyasu - de tre feltherrer, der førte
Japan fra et middelalderligt, buddhistisk præget, borgerkrigshærget og splittet Japan til en præmoderne samlet
nation, præget af neokonfucianismen. Nagachika var først
og fremmest kriger, men som sine samtidige militærledere
dybt involveret i te-ceremoniens verden, så selvom direkte dokumentation mangler derfor, har han med al sandsynlighed studeret te hos Rikyu. En form for betydende
relation har der været, for da Rikyu i 1591 blev beordret til
at tage sit liv - og dermed hele hans familie faldt i unåde søgte Rikyus søn Doan tilflugt hos Nagachika på hans borg
i Takayama.444 Nagachikas adoptivsøn Kanamori Yoshishige
(1558-1615) studerede tilsvarende te hos Doan. Hvor Nagachika havde nære relationer til Oribe, udbyggede Yoshishige relationerne til Kobori Enshu. Kanamori Sowa var
således født ind i en familie med nære bånd til tidens mest
fremtrædende te-mestre, med højtstående militære poster
for tidens ledende herskere og med nære forbindelser til
tidens mest fremtrædende zen-tempel, Daitoku-ji.
Nagachika havde studeret zen i årene forud, men efter at
han i 1582 mistede sin første søn under det bagholdsangreb, der også kostede Nobunaga og Nobunagas søn
livet445 lod han sig kronrage, gik i kloster og indledte en
intens zen-træning under zen-mesteren Shun’oku Soen
(1529-1612), der var abbed for Daitoku-ji og Nanshu-ji. Det
varede dog ikke længe, før Nagachika var tilbage som hærfører ved Hideyoshis side.
Nagachika opførte i 1591 subtemplet Kinryu-in ved Daitoku-ji.446 Kinryu-ins første abbed var Shogaku Jocho. Jocho var af Nakarai-familien, som gennem flere generationer forestod hvervet som kejserfamiliens personlige læge.
Nakarai-familien var gennem det 16. og 17. århundrede
nært knyttet til Shinju-an, hvad en række gravsteder i Shinju-an vidner om, og det var hof lægen Nakarai Zuisoku, der
fik overdraget bygningen Tsusen-in, men fandt sin egen
rang upassende til så fornem en bygning og gav den videre
til Shinju-an - det eneste tempel ved Daitoku-ji, som havde
direkte forbindelse til den kejserlige familie - da Tsusen-in
havde en fortid ved Muromachi-tidens kejserlige palads.447
To røgelseskar af Ninsei (ca.1598 - 1678), der
arbejdede tæt sammen med Kanamori Sowa
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Sowa blev i 1614 kaldt til slagmarken forud for det slag,
der skulle vise sig at være det sidste inden Edo-regimets
definitive samling af Japan.448 Men Sowa deserterede, lagde
sine våben fra sig, drog til Kyoto og begyndte at studere
zen ved Daitoku-ji under Denso Shoin (d. 1627) - og var fra
da af helt og fuldt te-menneske. Dette at gå i kloster var for
så vidt en uangribelig handling, men Kanamori-klanen, der
havde vundet sin position og anseelse ved loyal militærtjeneste, først for Nobunaga og Hideyoshi, siden for Tokugawa-shogunerne, gjorde Sowa arveløs.449 I Kyoto fik Sowa
hurtigt forbindelse med tidens førende te-mestre, Furuta
Oribe, Kobori Enshu og Katagiri Sekishu, og han opbyggede i løbet af få år et renommé som en dygtig te-mester,
kendt for sine bambusvaser og sin udsøgte, æstetiske sans.
Kanamori Sowa blev en af sin tids fremstående te-mestre
og grundlagde Sowa-ryu, Sowa-skolen, der var særlig orienteret mod aristokrati og hofkredse. Blandt Sowas teelever var kejser Gomizunoo (1596-1680) og hans hustru,
kejserinde Tofukumon’in (1607-78) samt tre af deres børn,
der alle nåede at sidde på den kejserlige trone.450 Blandt
Sowas fremtrædende elever var også Gomizunoos to brødre, mens han på daimyo-siden ved flere lejligheder lavede
te-ceremonier for Tokugawa Hidetada (1579-1632), efter at
Hidetada i 1623 havde trukket sig tilbage. Sowas te-stil
udviklede sig således gradvist fra den daimyo-tradition, han
var opdraget i, til en mere eventyragtig og sødmefyldt
raffineret te-æstetik med stor genklang i hof og aristokrati.
Sowas te er senere blevet karakteriseret som prinsesseagtig.451
Kanamori Sowa nåede efter Kobori Enshu at blive Kyotos toneangivende te-mester, og dog er han i te-æstetisk
sammenhæng måske mest kendt for at være den, der opdagede og udviklede Nonomura Ninseis blændende keramiske talent. Sowa underviste Ninsei i te og sørgede for, at
han kunne opbygge sit værksted ved Omura i det nordvestlige Kyoto. Ud af deres samarbejde kom en forrygende
produktion af farverigt dekoreret keramik, som vandt stor
genklang og udbredelse i tiden, også støttet af Sowas omfattende brug deraf i sine te-ceremonier. Ninseis former og
penselstrøg havde en betagende lethed og naturlighed - en
Mozart-agtigt uimodståelig umiddelbarhed. Det kan være

svært af det sporadiske kildemateriale at trænge dybere ind
i karakteren af Ninseis og Sowas samarbejde, men Hayashiya sammenligner det i sin intensitet med Chojiros og
Rikyus samarbejde i 1580erne,452 og Lillehoj påpeger, at de
tidlige resultater af Ninseis og Sowas keramiske samarbejde havde den tidlige wabi-tes stilfærdige strenghed og
disciplinerede tilbageholdthed i sit udtryk. Den mere umådeholdent dekorerede keramik derimod, som oftest sættes
i forbindelse med Ninsei, blev til efter Sowas død.453 Så
Sowa fik måske først sit ry for det prinsesseagtige efter sin
død, fra den sene Ninseis fritløbende former og dekorationer. For der er ikke meget prinsesseagtigt ved hans te-rum
Teigyoku-ken.
Når man tænker på tiden for Teigyoku-kens tilblivelse,
hvor en række hybridformer mellem Rikyus små, fortættede soan-chashitsu og shoin-r ummets større og lysere
karakter så dagens lys, er Teigyoku-ken ganske underspillet
i sine virkemidler og ikke så artificielt som en række af
tidens te-rum. Bortset fra tatami-måtternes sorte kantbånd
har alle rummets materialer sin egenfar ve - modnet af
tiden og brugen. Rummets eneste shoin-element er shojipanelerne mod tsubo-no-uchi-forrummet. Selv når de er
lukkede, tilfører de rummet en lethed og sprødhed - og en
fornemmelse af at rummet er inkluderet i forrummet. Selvom Teigyoku-ken som tidligere nævnt er lysere og mere
lethjertet i tonearten end Rikyus soan-te-rum, har Teigyokuken meget af den ro, klarhed og underspillethed, der prægede Rikyus rum. Måske udførte Sowa Teigyoku-ken så
tilbageholdt af respekt for Ikkyu og Murata Shuko og den
oprindelige wabi-renfærdighed - det kejserlige måtte også
indebære en ikkyusk gennemgribende konsekvens, og ikke
bare imposante iscenesættelser og te-skåle med gulddekorationer som dem, Ninsei lavede til kejserinde Tofukumon’in.454
I løbet af 1600-tallet opstod en hel række te-skoler omkring fremtrædende te-mestre. I det stærkt hierarkiserede
samfund henvendte hver te-skole sig specifikt til en enkelt
klasse. Det møde om teen, menneske til menneske, uafhængig af verdslig rang, som den tidlige wabi-te-ceremoni havde
indebåret, var fra tidlig Edo (1603-1868) utænkeligt. Paradoksalt nok endte Nobunaga, Hideyoshi og Ieyasu, der alle

tre havde arbejdet sig fra bunden til toppen, med at samle
et Japan, hvor den slags social mobilitet var upassende og
så godt som utænkelig. Rikyu blev på et tidspunkt spurgt
af en af sine nære disciple, Hosokawa Sasai, om hvem han
så som sin arvtager? Han svarede, at selvom hans søn Doan
udførte smukke te-ceremonier, var hans standsmæssige
baggrund ikke den rette. Så han troede - hvad der også
viste sig at holde stik - at det ville blive Oribe, der [med sin
daimyo-baggrund] tog over. Rikyu vidste, at hvor det i sin
tid havde været muligt at bevæge sig fra en fiskehandlerfamilie til kejserpaladsets fornemste sale, så ville hans søn
i det stadig mere klassebevidste samfund ikke kunne følge
i sin fars fodspor.455 Handelsstanden var, på trods af dens
markante rolle i den tids japanske samfund, placeret helt
i bund i klassehierarkiet - under selv bønderne.
Overgangen fra Rikyu til Oribe markerede også en overgang fra en zen-baseret te, som i sin formative fase havde
haft en levende interesse og genklang i handelsstanden, til
en daimyo-te, præget af og udformet til adelsfolk og samurai-klassen. De toneangivende te-mestre efter Rikyu - Furuta
Oribe, Kobori Enshu og Katagiri Sekishu - havde alle daimyo-baggrund.456 Sekishus te var ganske Rikyu-orienteret,
og Rikyus te fik en renæssance i løbet af 1600-tallet. Men
det var en formmæssig genkomst - under disse te-mestre
blev wabi-teens spirituelle målrettethed gradvist afløst af
en konfuciansk grammatik. Kun en snæver gruppe, herunder Rikyus egen familie, søgte at videreføre wabi-teen i sin
oprindelige intention, som en verden gennem form - ikke
af form.
Meget lidt vides om Sakai-grenen af Sen-familien, som
Rikyus søn Doan videreførte. Usikkerheden var stor efter
Rikyus død i 1591 og familien var blevet spredt, men i
1594 fandt Hideyoshi nåde over Kyoto-grenen af Sen-familien. Han kaldte Rikyus søn Shoan til sig for at meddele,
at han ville tillade, at Sen-familien igen etablerede sig i
Kyoto457 - denne gang dog ikke umiddelbart foran Daitokujis hovedport, men få hundrede meter derfra, på det sted,
hvor de tre Sen-skoler har holdt til frem til idag. Shoan
byggede her Zangetsu-tei, et te-rum modelleret efter Rikyus Iro-tsuke-shoin, dog med kun to gulvniveauer.458 Selvom Shoans søn Sotan i 1594 kun var 16 år, var det Sotan,
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der af Hideyoshi blev udpeget som den formelle leder af
Sen-huset i Kyoto. 459
Mens både Shoan (1546-1614) og Sotan (1578-1658)
levede tilbagetrukket som chajin, mennesker af teens vej,
uden at tjene nogen bestemt fyrste, fik tre af Sotans fire
sønner arbejde som te-mestre for feudalherrer. Når det var
så magtpåliggende for Sotan ikke selv at blive te-mester,
hænger det måske sammen med, at han på nærmeste hold
havde erfaret, hvor vilkårligt magten håndterede sine kulturelle og menneskelige begavelser. Ligesom Rikyu, der
igennem 30 år intenst havde studeret zen, var Sotan som
elleve-årig startet som akolyt ved Sangen-in i Daitoku-ji.
Han havde således som 13-årig på nærmeste hold oplevet,
hvordan Suchins skulptur af Rikyu var blevet hevet ud af
sanmon-portalen og korsfæstet, da Rikyu fik sin dødsdom.
Figuren findes stadig idag ved Ura Senke.
Kobori Enshu instruerede personligt over 1.000 elever i
formaliserede mester-discipelforhold, og man ser heri konturerne af den moderne te-skole tegne sig. Rikyu derimod
havde kun få disciple, selvom han gennem årene lavede te
til utallige.Tilsvarende søgte Sotan bevidst livet igennem at
undgå alle formaliserede lærer-elev-relationer, mens høj og
lav kom til Sotan for at søge råd, vejledning eller inspiration. Han fastholdt til stadighed, at der ikke var nogen
teens vej ud over zen - og dermed ikke nogen særlig ceremoni at lære eller øve sig i.460 Teen var for ham en livsform.
Måske var det kun Sotan, der havde formatet til at løfte
arven i Rikyus te. Tigger-Sotan kaldtes han - ikke uden en
vis respekt. Sotan afviste mange prominente tilbud om at
blive te-mester.
Sotan blev dog også stærkt kritiseret for sin te, særlig fra
Oribes disciple. Af 100 punkter i en lille publikation om
Oribe-skolens te var de 27 punkter formet som en kritik af
Sotans te-stil, skriver Sen’o Tanaka.461 Selvom Sotan havde
en vis distance til de nye daimyo-tilpassede te-former og
kaldte Sowas te for „Kanamoris liggende chanoyu,“ kæmpede han ikke mod udviklingen. Han gjorde tværtimod sit
for, at tre af hans fire sønner fik ansættelse som te-mestre
hos fremtrædende daimyo og derved kunne videreføre
Sen-traditionen på tidens betingelser.462 Sotan delte Senfamiliens ejendom op imellem disse tre, som hver grund-

lagde deres te-skole, Ura Senke, Omote Senke og Mushanokoji Senke. Hvor Sowas te-skole rettede sig mod hofkredse og Oribes, Enshus og Sekishus te-skoler rettede sig
mod samurai og adel, var de tre Sen-skoler rettet mod almindelige mennesker. Sen-skolerne har dog ind imellem
haft enkelte adelige disciple, men ikke i samme udstrækning som Oribe, eller som Enshu havde samuraier. På den
baggrund havde Sen-skolerne lidt færre problemer med at
finde fodfæste efter Meiji-restaureringen, hvor andre teskolers bagland mere eller mindre forsvandt, og det er idag
Ura Senke, der med millioner af elever og afdelinger over
hele verden mere end nogen anden te-skole tegner teceremonien.
Sotan videreførte Rikyus eksperimenter med de små
wabi-te-rum, og arbejdede med rumstørrelser helt ned til
1½ og 1¾ tatami-måtte, ca. 2½ m2. Sotan overgav i 1646
hovedhuset Zangetsu-tei, Den aftagende Månes pavillon,
og te-rummet Fushin-an, Uvishedens hytte, til sønnen Sosa
- hvilket markerede starten på Omote Senke - og byggede
sit retrætested bagved, hvor senere sønnen Soshu etablerede Ura Senke. 463 Her opførte Sotan en 2 tatami-måtters
chashitsu uden tokonoma-niche, Konnichi-an, Idags hytte,
samt Kan’un-tei, Den kølige Skys pavillon - et te-rum mere
i tråd med den kirei-sabi, som te-mestre som Oribe og Enshu udviklede. Kirei-sabi var en raffineret dyrkelse af det
skønne, det smukke og det elegante, som var mere umiddelbart tilgængelig end wabi-æstetikken, men uden dennes
spirituelle dybde.
For Sotan var det at mødes som mennesker i te-rummet
vigtigere end den perfekte gennemførelse af ceremoniens
dele. Blandt hans nære venner var Hon’ami Koetsu og Nonko, tredje generation Raku, hvem han arbejdede sammen
med. Sotan foretrak selskabet fra Daitoku-ji-munkene, og
hans te-ceremoni var for det meste under ganske uformelle
former - langvarige forberedelser til raffinerede kaiseki-serveringer var i hans udsyn ikke nødvendige for at kunne
mødes om teen. I en stadig mere formaliseret omverden
var Sotans lille sted et kulturelt frirum, hvor kunsthåndværkere, zen-folk, litterater og chajin mødtes; men som
allerede i sin tid Rikyu havde måttet nivellere sit gulv i Irotsuke-shoin for at kunne præstere standsmæssig korrekt

Shitaji-mado i Shoko-ken, hvor den bagvedliggende shojiskodde har bambussprosser som i sin tid Sen Rikyus Tai-an
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modtagelse, måtte også Sotan acceptere, at når prominente venner som kejserinde Tofukumon’in kom til te, måtte
det foregå i Kan’un-teis elegance - den slags var i tidlig Edo
højst upassende i en 2 tatami-måtters soan-chashitsu som
Konnichi-an.
Tsutsui skriver i et portræt af Sotan, at bogen Zencharoku, som udkom i 1828, sandsynligvis stammer fra Sotans
hånd.464 Ligesom Sotan lægger Zencharoku stor vægt på, at
te og zen er ét. Fem af Zencharokus ti kapitler er stort set
identiske med Cha zen do-ichimi, der udkom i 1715 og
tilskrives Sotan. 465 De kreative gennembrud i Rikyus wabite synes først for alvor at være kommet i de seneste år af
Rikyus liv. Rikyu levede konsekvent denne enhed af zen og
te, men han nedskrev aldrig selv noget om sin wabi-te.
Suzuki skriver, at man kan sige, at det virkelige wabi-liv
startede med Sotan.466 Han tog den konsekvens af Rikyus
wabi-te, som Rikyu i sin situation knapt havde haft mulighed for. Sotan havde frirummet, modet til at stille sig
udenfor og den fortsatte dialog med zen-verdenen i Daitoku-ji - han havde baggrunden for og det menneskelige
format og udsyn til at kunne have skrevet Zencharoku,
med dens præcisering af forbindelsen mellem zen og te.
Mens ånden i Zencharoku synes fuldstændig uberørt af
Edo-formalismens kvælertag på wabi-teen, ligger den i
umiddelbar forlængelse af Shuko og Rikyu, og dermed
nærmere 1628 end 1828. Men kan det virkelig være den
samme Sotan, som skrev:
That which is chanoyu
Is transmitted through the mind
Through the eyes
Through the ears
With not a single written word467
I betragtning af, at zen-verdenen har indset bevidsthedens
endeløse faldgruber og følgelig nærer er dyb mistillid til
ordet - i betragtning af, at zen i sin essens er ordløs - så går
der ganske mange ord på zen. Men med en indsigt som
den, Sotan præsenterer ovenfor, hvor ordets autoritet kortsluttes til fordel for den direkte erfaring, kan ordet bringes
til - om ikke at forløse - så at være krykker for en stadig pa-
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rathed. Det er månen, ikke fingeren, der peger.
Hvor wabi i teens formative år nåede en spirituel konnotation, der var nært forbundet med en wabi livs- og arbejdsattitude, så blev wabi-teen i sin formaliserede Edofremtræden let reduceret til - eller forvekslet med - de former, et sådant wabi-liv måtte afføde. „Det er virkelig en
stor fejltagelse at lave en demonstrativ opvisning af wabi,
hvis intet indre er i harmoni dermed,“ sagde Sotan: „Sådanne mennesker konstruerer et te-rum, der i sin fremtoning passer med alt, der hører til wabi; meget guld og
sølv er spildt på arbejdet, udsøgte objekter er anskaffet
med penge skaffet fra salget af deres gårde - og alt dette
blot for at vise sig for [deres] besøgende. De tror at et liv
i wabi ligger heri. Men langtfra. Wabi betyder tingenes utilstrækkelighed, manglende evne til at opfylde ethvert ønske
man måtte nære, generelt et liv i fattigdom og modløshed.
Fortvivlet at vakle i ens livs retning når man ikke er i stand
til at drive sig selv frem - dette er wabi. ..... Dem, der virkelig ved, hvad wabi er, er fri af grådighed, vold, vrede, dovenskab, frygt og dumhed.“ 468 Wabi er i et sådant perspektiv
forstået som en tilstand eller en sum af menneskelige karaktertræk, som leder til en given formverden - som en
særlig tilstand, der omgiver formerne.
Når jeg har udsat en konkret beskrivelse af wabi og sabi
så langt som hertil, er det for at understrege, at wabi- og
sabi-æstetikken i den formative periode frem til begyndelsen af 1600-tallet var en størrelse med stærke filosofiske
og spirituelle rødder. Først senere blev wabi og sabi reduceret til visuelt umiddelbare, konkret æstetiske egenskaber,
der kunne henføres til formen. For skikkelser som Shuko,
Joo, Rikyu og Sotan var wabi-æstetikken i høj grad defineret som en bestræbelse på at gøre livet og teen en vej i
overensstemmelse med Buddhas lære. Wabi-æstetikken
havde form, men kunne ikke reduceres til sin form.
Substantivet wabi er afledt af verbet wabu, at være ulykkelig.469 Ordene wabi og sabi kendes fra poesien helt tilbage fra det 7. århundrede, hvor de betegnede henholdsvis
fattigdom og ensomhed - mangel på ressourcer og mangel
på selskab.Transmutationen til størrelser med positiv æstetisk konnotation fandt sted omkring begyndelsen af Kamakura-perioden (1192-1336) med digtere som Saigyo (1118-

90) og Kamo no Chomei (1153-1216), skriver Murai.470
Som tidligere nævnt, brugte både Rikyu og Joo digte til at
præcisere deres wabi-begreb. Takeno Joo henviste til et
efterårsdigt af Fujiwara no Teika med en introvert molagtig
renonceren fra verden:
Casting wide my gaze
Neither flowers
Nor scarlet leaves:
A bayside hovel of reeds
In the autumn dusk
Fujiwara no Teika (1162-1241)
Rikyu stillede heroverfor et forårsdigt af Fujiwara no Ietaka
(1158-1237) - en forårsfanfare i dur. Overfor Joos yin-agtige
klange, anslår Rikyu med det yang-agtigt fremspirende
wabi-æstetikken en dimension af dynamisk skabende.
Show them who wait
Only for flowers
There in the mountain villages:
Grass peeks through the snow,
and with it, spring.
Fujiwara no Ietaka (1158-1237)471
Men de to wabi-syn er forbundne, om ikke ligefrem uadskillelige. I Hjerte-sutraen hedder det, at „form is emptiness and the very emptiness is form; emptiness does not
differ from form, form does not differ from emptiness;
whatever is form, that is emptiness, whatever is emptiness, that is form ... 472 Ikkyu skrev to digte over Hjertesutraen, „Intethed i form“ og „Form i intethed,“ som med
stærke paralleller til ovenstående to digte tydeliggør denne
forbundethed.
Void in Form:

Form in void:

When, just as they are,
White dewdrops gather
On scarlet maple leaves,
Regard the scarlet beads!

The tree is stripped,
All color, fragrance gone,
Yet already on the bough,
Uncaring spring!473

Refleksioner i te-rummet
Hvor Hisamatsu, i samklang med Rikyus wabi-attitude, ser
zen-æstetikken som en ekspressionisme, i hvilken et formløst selv kommer til udtryk (i en given form),474 kunne Joos
wabi-attitude modsvarende karakteriseres som en impressionisme, i hvilken det formløse i en given form erfares.
Hvor Joo i sit wabi-syn afstod fra at indvirke i verden og
passivt lod sine wabi-“objekter“ præge af verdens fortsat
udviklende cykli af åbnen og lukken, åbnede Rikyu med sit
wabi-syn for en aktivt skabende dimension ved at lade spirerne af det formløse komme til udtryk i en menneskets
medskaben af universet, som ligger helt på bølgelængde
med wu-wei-attituden.
Termen wabi blev første gang anvendt i forbindelse med
te-æstetikken af Takeno Joo i midten af 1500-tallet, 475 og
„med Rikyu,“ skriver Murai: „fik wabi sin dybeste og mest
paradoksale betydning: en lutret smag for materielle ting
som medium for menneskelig interaktion, som transcenderer materialisme.“476 Med te-ceremonien kom wabi-æstetikken til at værdsætte ting, der aldrig forud havde været
noget særligt. Øjnene åbnedes for en helt ny kategori af
skønhed - skønheden i det enkle, det simple, det umiddelbare, det hverdagslige - skønheden ved verden som den er.
Dette ikke således at forstå, at alt derefter blot var indifferent smukt. Snarere må det forstås i hisamatsusk perspektiv, uden de fordomme og forudantagelser, som står i vejen
for, at vi ser tingenes oprindelige natur.
Ito Teiji giver i The Essence of Japanese Beauty begreberne wabi og sabi en definition på et umiddelbart og
konkret niveau. Wabi er her „den raffinerede og elegante
enkelhed opnået gennem at fremdrage de naturlige farver,
former og teksturer iboende materialer som træ, strå, bambus, ler og sten, såvel som i kunstprodukter fremstillet
deraf som keramik, tegl, håndlavet papir og lakarbejder, og
i tekstilfibre som hamp, bomuld eller silke - dette er wabis
kerne. Wabi kan beskrive en skønhed i naturen uberørt af
menneskehænder, eller det kan opstå gennem menneskelige bestræbelser på at fremhæve den særlige skønhed i
materialet. Mens det undgår dekoration, opfindsomhed,
forstillethed og opstyltethed, balancerer wabi på den smalle og usikre linje mellem skønhed og tarvelighed. For at
opdage wabi, må man have et øje for det smukke, dog er
Søjledetalje fra Katsura Rikyus Chu-shoin (ca. 1641) - efter hovedrenoveringen i 1970erne
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det ikke en æstetik, der kun kan forstås af gamle japanere,
men en kvalitet, der kan genkendes af alle, overalt, som er
forstående og følsomme overfor skønhed.“477
Tilsvarende skriver Ito om sabi, at en „skønhed, der rummer (treasures) tidens gang er sabi, med resonans på den
oprindelige betydning af ordet: rust eller patina. Objekter
eller konstruktioner skabt af organiske materialer og brugt
i dagligdagen har selvfølgelig en skønhed, når de er helt
nye. Men sabi beskriver de nye og anderledes faser af skønhed, der udvikler sig igennem deres brug og nydelse, og
[gennem] den overbevisning, at den æstetiske værdi af ting
ikke mindskes gennem tid, men øges. Sliddet fra daglig
brug, smukt repareret og tilføjet, trækker ikke fra, men tilføjer ny skønhed og æstetisk dybde. Sabi når virkelig sit
ultimative, når alder og brug bringer en ting til det yderste
før sammenbruddet. At betragte sabi bekræfter den naturlige cyklus af organisk liv - at det, der er skabt af jorden, til
sidst vender tilbage til jorden, og at intet nogensinde er
fuldendt. Sabi er i overensstemmelse med den naturlige
cyklus af fødsel og genfødelse.“478
Suki er endnu en central term i den tidlige te-ceremonis
æstetiske koder. Suki er det ord, der indgår i sukiya-zukuri, arkitektur i sukiya-stil, hvor -ya betyder hus. „Til at
begynde med kunne wabi, sabi og suki kun opdages,“ skriver Ito Teiji. Materialer og redskaber til te-ceremonien blev
fundet overalt, på loppemarkeder, på bondegårde, blandt
almindelige menneskers køkkenredskaber osv. „Men det
varede ikke længe, før den nye herskende klasse og dens
velhavende købmandsstøtter begyndte at anvende disse
nye æstetiske værdier som standarden for bevidst skabelse
af chanoyu redskaber, kunsthåndværk, te-rum og landsteder, hjem, haver, selv mad og kager, og frem for alt, manerer og etikette. Wabi, sabi og suki var yderligere raffineret
inden for kunstens, arkitekturens og havekunstens verden.
Idag strækker deres betydning sig til dette at skabe objekter, der genopliver traditionel skønhed.“479
Ito Teiji skriver, at suki ligesom wabi og sabi er svære at
definere, da de repræsenterer koncepter, som er meget
kontekstafhængige. Han finder det derfor langt mere meningsfuldt at nærme sig wabi, sabi og suki i den kontekst,
hvori de indgår - i design, tekstur, eller menneskelig ad-

færd.480 Suki betegner grundlæggende hvad man holder af
eller hvad der står ens hjerte nær, og i den betydning bruges det stadig idag. Men ud over betydningen „at holde af“
har suki i daglig sprogbrug en lang række betydninger,
„kærlighed til eller glæde ved det modsatte køn, kærlighed
til ens forældre, til ting eller aktiviteter, en hengiven sig til
behovsopfyldelse, seksuel henførthed eller utilladelig kærlighed, at blive forelsket i mere sædvanlig betydning, at være fascineret af og optaget af en hobby, kunstart eller anden beskæftigelse, at handle eller skabe frit og ubundet af
traditioner eller sociale mønstre, samt en fascination af
mærkværdige eller specielle ting, skikke eller kunstarter.“481
Gennemgående i ovennævnte betydninger af suki findes
et klart aspekt af tilknyttethed om ikke ligefrem besiddertrang - langt fra ethvert buddhistisk non-attachment. Men
suki fik i wabi-te-ceremoniens udfoldelse en anden, mindre
attached betydning: gjort af hjertet, gjort af udelt hjerte.
Rikyu skriver i sit ensides testamente: „Vedrørende [idealet om] suki: Vid, at når du blot renser dit hjerte og din
bevidsthed, så ligger alt essentielt i dette. Hvis du tror, at
der ligger dybsindige forhold ud over dette, vil du isolere
dig fra andres medfølelse og ikke lykkes at være blandt
dem, der manifesterer sukis ånd.“482
Ligesom der findes sukiya findes der suki dogu, redskaber med suki-kvalitet, og sukisha, mennesker af suki-støbning. 483 Zencharoku bruger te-rummet til at illustrere suki
og siger derom:
Fyrresøjler, bambusbjælker, blot som de er,
kurvet og ret, kvadratisk og rund,
op og ned, venstre og højre, nyt og gammelt,
let og tungt, langt og kort, bredt og smalt,
repareret, hvor det er smuldret, lappet hvor det er slidt.
Alt er skævt, intet matcher.484
Denne suki-karakteristik ligger tæt op ad Hisamatsus første
zen-æstetiske karakteristikon, fukinsei - mu-ho, asymmetri
- uden orden. Suki indebærer, ligesom wabi, en irregulær
skønhed. Ifølge Zencharoku er suki essensen af chanoyu,
skriver Hagi, og Zencharoku karakteriserer en sukisha
som „én, der ikke marcherer i takt med verden, én der
Omhyggeligt udskårne, stiliserede øksehugsmønstre med en
romantiserende genklang af det sorgløse, fattige liv ...
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ikke lader sig afbøde af verdslige anliggender, [og] som
undviger konformitet; en excentriker, som finder behag i,
når tingene ikke går som han forventede.“485 Suki er således, mere end wabi, forbundet med originalitet og rummer
en kreativ dimension. Parallelt med distinktionen mellem
arbejdsattituderne i kapitlet Arbejdets ABC, er den kreative
dimension i suki mindre en B-menneskets jegudfoldelse
end en C-menneskets kreativitet, der frem for at udtrykke
sig lader bringe til udtryk.
Wabi, sabi og suki står idag overfor nye udfordringer,
skriver Ito Teiji: Dels deres nyfortolkning i forhold til en
moderne tilværelse, dels deres manifestationer i den moderne tilværelses materialer og produkter.486 Rigide brandkrav har, når man ser bort fra de få fredede bygninger, gjort
det umuligt at bygge huse i traditionelle materialer og
konstruktioner.Valget står mellem at opføre brandimprægnerede kulisser med traditionel reference og at søge at udtrykke wabi, sabi og suki i moderne materialer.
Set i forhold til moderne industrielle produkter kan sådanne æstetiske begreber meget let søges placeret som noget, der hører en anden tid til. Overfor de moderne materialers uniforme perfektion får størrelser som wabi, sabi og
suki herved et ufrivilligt skær af nostalgi. Men disse æstetiske koder blev ikke udkrystalliseret i forhold til poleret
rustfri stål, spejlglasfacader, plastlaminat med fotografisk
reproducerede åretegninger af eksotiske træsorter eller
formstøbt beton, som den fremskredne industrialisering
har beriget os med.Wabi, sabi og suki blev formuleret i en
verden, hvor de præindustrielle materialer var referencen.
Det lå derfor ikke i det forhold, at det var bambus, træ, strå
og ler, men i og med nogle helt særlige karakteristika ved
den måde, hvorpå man brugte materialer som bambus, træ,
strå og ler. Der er således ikke nogen absolut modsætning
mellem wabi, sabi og suki og moderne materialer. Hvor der
ikke er meget wabi over en moderne skalmur af maskinstrøgne, fuldstændig ensartede sten, brændt under fuldstændig kontrollerede forhold, med plastvinduer bevidstløst-formelt stemplet ud over facaden, så ligger der i den
måde, arkitekter som for eksempel Inger og Johannes Exner eller Sigurd Lewerentz bringer en murstensvæg til live
på, en bestræbelse, som har noget suki-agtigt over sig. Så-

danne vægge er billedrige, taktile og imødekommende - og
i forhold til skalmuren mættede med små nuanceringer. Sådanne mure modner i udtr ykket og bliver mere modne
med årene. De får det bedste frem i stenens egennatur,
hvor den banale skalmur - for nu ikke at tale om forbrydelsen murstenstapet - reducerer hver enkelt sten til et massefænomen og fuldstændigt underlægger den den store form.
Der er masser af murblok, klump og totalvirkning i Exners’
og Lewerentz’ bygninger, men de er opbygget af sten, der
hver især har fået lov til at frembære deres særpræg. Uden
at murens entitet på nogen måde bringes i fare, er det ikke
muligt at finde to helt ens sten. Man kan indvende, at det
blot ligger i de sten, som Exners og Lewerentz vælger, men
hos dem ser man det. Undertvingende anvendt i en almennyttig boligbloks endeløse skalmure, der opgang efter opgang og blok efter blok er perforeret af samme statiske
facadeskema, ser vi istedet fejlene ved de samme mursten.
Man kan, uden at den slags paralleller skal drives for vidt,
spørge sig: Når virksomheder ofte vælger arkitektoniske
iscenesættelser af ulastelig perfektion, sammensat af perfekte dele, der uden individualitet slutter entydigt op om
den store, samlede form - er det så en ubevidst afspejling
af en autoritær og hierarkisk selvopfattelse, hvor den enkelte brik i virksomheden bør forblive anonym? Måske kan
virksomheden drives gennem fuld kontrol med brikkerne,
men giver det tilfredsstillende arbejdsrum? Kunne disse
stålindspændte, spejlglasklædte virksomheder ikke profitere af at lade individualiteten i hver brik indgå i det
samlede billede? Sukiya-arkitekturen, som ovenfor beskrevet i Zencharoku, ville ikke være et øjeblik i tvivl.
Dette er ikke stedet for at gå dybere ind i moderne sukiya-arkitektur i Japan, men den rummer to hovedstrømme,
hvoraf den ene videreudvikler sukiya-traditionen i traditionens egne materialer - og dermed er henvist til enkeltliggende bygninger i ikke-bymæssige bebyggelser. Stadig
idag bygger kultureliten således ind imellem boliger i sukiya-stil, ligesom den finder anvendelse som ramme om luksusrestauranter med japansk køkken. Den anden strøm er
mere diffus og mangerettet. Efter at den japanske tradition
i en årrække blev vendt ryggen, har en række arkitekter
søgt at genskabe en række af det japanske hus’ traditio-

nelle kvaliteter ud af den moderne virkeligheds materialer.
Papirskydedørene må transformeres til perforeret aluminium, tømmerkonstruktionen til jernprofiler, plantematerialer og haveudsigter må opnås i installationsagtige rum osv.
Mange af disse afprøvninger sitrer af en suki-kreativitet,
som kan være svær at spore i den første strøm. Men arkitekter som Ito Toyo, Hasegawa Itsuko og mange flere har
langt hen ad vejen transformeret traditionelle sukiya-kvaliteter ind i deres nutidige projekter og kunne karakteriseres
som moderne tiders sukisha.487 Når også moderne japanske bygninger med tilsyneladende samme materialepalet
og funktion alligevel ofte falder udenfor en skandinavisk
funktionel traditions løsningsfelt, så hænger det - ud over
det japanske samfunds hierarkiserede og ritualiserede
adfærdsmønstre - nøje sammen med sukiya-traditionen.
Det japanske sprog har tre udtr yk for kreativitet, konomi, sakui og mitate, som karakteriserer tre forskellige
kreative modi.488 De optræder alle tre i chanoyu, men hvor
te-æstetikkens nybrud i den formative fase var præget af
sakui-kreativitet, med gnistformet nyskabelse og fremkomsten af noget aldrig før set, forskød det kreative rum i
Edo-tidens formaliserede te-ceremoni sig til en udvælgelsens, konstellationens og sammensætningens konomikreativitet. Mitate betegner en repolariseringens kreativitet, hvor allerede kendte elementer får en helt ny og
uventet betydning.
Ito Teiji giver som eksempel på mitate en situation, hvor
Choin, Murata Shukos tidligere omtalte discipel, fik øje på
en sten på en købmands tag i Nara og overtalte ham til at
skille sig af med den. Tagspån er i japanske minka ofte
holdt på plads af sten, da jern er en mangelvare forbeholdt
de rige og våbenproduktionen. Den ikke særlig store sten
havde en udtalt bjergkarakter med hvidt på toppen - og
stenen, nu kaldet Zansetsu, Tøvende Sne, blev, efter at
Choin „opdagede“ den, en af den japanske havekunsts
mest berømte sten. Choins øje for stenens muligheder som
Zansetsu, mens den stadig lå på taget, er et udtryk for
mitate. Det er også mitate, når de koreanske Ido-skåle fra et
være simple madskåle blev til forfinede wabi-te-skåle. 489
Hele processen med at raffinere et arkitektonisk udtryksregister ud af den simple byggeskiks materialer, elementer
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og teknikker, er også udtryk for en mitate-kreativitet.
Konomi kommer af verbet konomu, som betyder at
evaluere, at vælge samt at skabe i overensstemmelse med
zen-forståelsen af wabi, skriver Hisamatsu.490 For at nå den
ultimative harmoni, må alle detaljer i te-ceremonien - rojihaven, te-rummet og redskaberne, forberedelserne og udførelsen - nøje afstemmes efter hinanden og bringes til at
udgøre ét udelt hele. Denne bestræbelse indebærer en
stærkt forhøjet opmærksomhed på det utal af valgsituationer, der ligger bag. Kohærensen og det underliggende
mønster i udvælgelsen, konstellationen og sammensætningen er den kreativitet, der betegnes konomi, og en moden
te-mester havde i teens formative periode sin konomi, sit
mønster af foretrukne former og måder, som gennemlyste
alle te-ceremoniens enkeltdele og ubesværet føjede dem
sammen til en æstetisk helhed med resonans i pågældende
te-mesters væsen.
„Til forskel fra i chanoyu idag var det i det 16. århundrede ikke tilladeligt at imitere andre i den måde, hvorpå
man afholdt en te-ceremoni, eller i design og udførelse af
de brugte redskaber. Dem, der kopierede, så man ned på
som manglende originalitet og kreativitet,“ skriver Ito. 491
Men med te-ceremoniens formalisering blev konomi fra at
være en størrelse af indre genklang til et ydre regelsæt. Konomi kom til at betegne en bestræbelse på at udføre sin te
i forhold til en af de store te-mestres konomi - til det at lave
te i overensstemmelse med Rikyu-gonomi (Rikyus konomi),
Oribe-gonomi, Enshu-gonomi eller Sowa-gonomi osv. Enshu-gonomi kan for eksempel give sig udslag i en for Enshu typisk måde at arbejde på - med lange, rektangulært tilhuggede trædesten blandet med mindre, mere uregelmæssige sten inden for en samlet, præcis ydre form, som det
blandt andet ses i hans indgangs-roji til Koho-an.492 Selvom
denne idé er stærkt viderebearbejdet i ankomstgårdhaven
til Katsura Rikyus ankomstgård og tydeligvis ikke er skabt
ud af samme sæt præferencer, blev disse trædesten i en
kategoriserende tid karakteriseret som Enshu-gonomi.
At et te-rum er lavet i Enshu-gonomi betyder ikke blot, at
det er en simpel kopi af et givet te-rum som Mittan. Det
henviser også til strukturelle forhold, som det at man har
benyttet samme grundplan og loftopdelinger, og at man på
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samme måde har placeret daime-måtte og tokonoma side
om side. Det henviser ligeledes til æstetiske nuanceringer,
som hvordan soan- og shoin-elementer samvirker og hvilke
vindueskonstellationer og materialeblandinger, der benyttes. Det er således ikke blot en størrelse, der ville kunne
sælges som samlesæt - det udgør et mulighedsfelt. At lave
et te-rum i Enshu-gonomi var en måde at vise Enshu respekt på. Tog man i et design udgangspunkt i Enshus idé
med at lade tokonoma og daime-måtte forme en scene, så
var det Enshu-gonomi. Man krediterede herved Enshu for
den oprindelige idé og lavede en arkitektonisk kildehenvisning. Med de te-mestre, der lagde navn til de forskellige
-gonomi, var det første gang i japansk arkitekturhistorie, at
konkrete personnavne blev knyttet til udformningen af en
bestemt bygning eller bygningstype, skriver Ito.493
Størrelsen Enshu-gonomi - forstået som den måde, som
Enshu med det kendskab man har til ham, ville have valgt
i en given situation - gjorde det enklere at kommunikere
med tømreren, smeden og pudsmesteren. Detaljer, som
hvordan kanter skulle rundes og affases, eller hvilke tilslagsmaterialer og hvilken overfladefinish en given lervæg
skulle have, behøvede ikke samme udførlige afklaring forud. Med Enshu-gonomi var der etableret et fælles referencepunkt med vidtgående implikationer, og man kunne
forvente at få et te-rum, der vitterligt rummede Enshu-kvaliteter og matchede te-ceremonier, som Enshu ville have
foretrukket det - i en form, som Enshu kunne have lavet.
Det sande æstetiske udtryk for buddhismen, set fra den
aktivt skabende side, er at en formløs skønhed udtrykker
sig selv i form, skriver Hisamatsu, og fra den iagttagendes
side en opfattelse af formen som udtryk for det formløse.
„Kort sagt er den virkelige buddhistiske skønhed intet andet end skønheden i det menneskelige Selv, vækket og i aktivitet.“ 494 Men i og med skoledannelsernes kanoniserede
korrekte form, de udvalgte keramiske værksteders monopol på en Rikyu-gonomi, Oribe-gonomi osv., som både Rikyu og Oribe ville have bekæmpet med hud og hår, fortrængtes det improviserede, det intuitive og det levende fra
konstellationens kunst og blev erstattet af det i enhver situation på forhånd vedtaget korrekte. Formkraften og formkriteriet var definitivt eksternaliseret og formen mistede

derved sin forankring i og forbundethed med det formløse.
Sakui-kreativiteten, den nyskabende kreativitet, har haft
forskellig ladning gennem tiden. „Te-mestrene i Momoyama og tidlig Edo så sakui som sine qua non for te-ceremonien og den arkitektoniske ramme,“ skriver Ito: „Selvom sakui var en højt skattet egenskab blandt Momoyamate-mestrene, så blev den fra midten af Edo-perioden ignoreret, for på det tidspunkt var opmærksomheden fuldstændig koncentreret om at bevare te-ceremoniens traditionelle form, som den var overleveret fra Momoyama-mestrene.“ 495 „Interessant nok har sakui i vore dage fået en
anden betydning - selvom det skyldes et misbrug af ordet
- og vi hører nu sådanne udtryk som ‘sakui ga medatsu’ og
‘sakui ga katte iru’ - som begge betyder, at sakui er for fremherskende i et design og har produceret en kunstig effekt.“496 Sådanne udtr yk siger meget om kreativitetens
snævre råderum siden Edo-perioden. Men det banale i
sakui må transcenderes. Det personlige må gennemlyses ikke sublimeres. Dette var en selvfølgelighed for Momoyama-tidens zen-trænede chajin og for sukisha som Koetsu
og Oribe, men det er det ikke nødvendigvis for et moderne
menneskes fascination af et fremspirende jeg.
Den hierarkiserede formforståelse og den formaliserede
konomi-kreativitet, som bar Edo-tidens japanske kulturfrembringelser, har med al tydelighed demonstreret, at den
ikke formåede at skabe have- eller bygningskunst af blivende interesse. Allerede fra midten af 1600-tallet var mønstret
entydigt. Havde man først nippet af æblet og åbnet for nye
tilblivelsesrum, blev formerne decideret ligegyldige uden
sakui, uden suki, uden hjerte.
Fra midt i 1600-tallet blev den virkeligt vedkommende
arkitektur og havekunst således til i små frirum fra det
officielle Japan. Det gælder Katsura Rikyu, hvor Hajijoprinserne var parkeret med penge nok til ikke at protestere. Det gælder Shugaku-in, hvor kejser Gomizunoo var
parkeret for en gang imellem at blive vist frem som kransekagefigur af et regime, der synes at have haft et legitimitetskompleks overfor dets selvbestaltede placering af
sig selv på toppen af hierarkiet. Det gælder Sen Sotans
overlevelsescelle, eller en tilsvarende hos Ishikawa Jozan
(1583-1672) og hans Shisen-do. Det var i høj grad sådanne
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Shisen-do, Den udødelige Poesis hal, skabt som retrætested af Ishikawa Jozan (1583-1672). Bygningsåbningerne blev med sukiya-arkitekturens mulighedsfelt langt stærkere artikuleret. Haverummet er idag ganske forandret, idet det store kamelia-træ th. i billedet, som med sin ludende krone modstiller bagvæggens faldende linjer mod højre, faldt om i 1995
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eksistenser, marginaliserede i Tokugawa-systemet på et vist
niveau, som bidrog til sukiya-arkitekturens udvikling.
Ishikawa Jozan var hærleder under Ieyasu og havde gjort
sig store fortjenester i slaget ved Sekigahara i 1600, men
synes at have modsat sig at omsætte dette i prestigefyldte
stillinger inden for Tokugawa-shogunatet. Han fik dog først
mulighed for at trække sig tilbage efter slaget ved Osaka i
1615, hvor han blev tvunget til at trække sig tilbage og gå
i kloster efter at have udvist ulydighed ved af lutter heltemodighed at kaste sig ind i kampen, før alle tropper var
samlet. Jozan blev dog kun i zen-templet Myoshin-ji i to år
- han var mere optaget af den klassiske kinesiske litteratur
og fik i Kyoto nær kontakt med den tids fremtrædende
neokonfucianske lærde.497 Selvom han således sættes i forbindelse med neokonfucianismen, fornemmer man i hans
digtning, arkitektur og havekunst i endnu højere grad tilstedeværelsen af den konfucianske modpol, taoismen. Det
ses også i Jozans tidlige undgælden sig sine „pligter“ i statens tjeneste og hans stærke dragning mod sit egentlige liv
- T’ang-litteraturen, sin have og sine digte.
I 1641 opførte Jozan sit retrætested Shisen-do, Den udødelige Poesis hal, hvis bygninger står som noget af det
klareste og mest ligefremme af 1600-tallets sukiya-arkitektur. Shisen-do blev et fristed og samlingssted for poeter,
kalligrafer og te-mennesker. „Der er intet usædvanligt ved
denne arkitektur,“ skriver Kato: „Den gør sig ikke ud for
noget stort; den er ikke overlæsset med sentimentalitet.
Den er naturligt mættet af forårets varme, som kunne det
ikke være anderledes, og bygningen står der med yderste
selvfølgelighed. Havde dens skaber intentionelt søgt [denne] virkning, ville den aldrig have opnået en så stærk tilstedeværelse.“ 498 I Shisen-do fornemmer man en klar wu-weiattitude, og Jozans univers har en stærk genklang i Hisamatsus zen-æstetiske karakteristika. Hans bygninger og havekunst er fri af alle regler og uden det emotionelle attachment, som kirei-sabi-æstetikken har tilbøjeligheder til.
Der blev bygget og anlagt meget i de tidlige Edo-år, og
særlig Enshu var involveret i sådanne aktiviteter. Men systemets omfattende, gennemhierarkiserede formproduktion
er stort set uinteressant og rækker ikke ud over sin tid.
Selv te-mestre som Katagiri Sekishu og Kobori Enshu, som
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var aktive inden for det tidlige Edo-system og er kendt for
at have ført sukiya-arkitekturen videre, lavede tydeligvis deres kunstnerisk set bedst forløste haver, te-rum og sukiyaarkitektur i de situationer, hvor de var fri for Edo-samfundets gennem-hierarkiserede formfordringer - Sekishu
ved sit retrætested Jiko-in, og Enshu ved Ryoko-in og Kohoan, der udgjorde hans retrætested.
Efter Oribes død i 1615 fremstod Kobori Enshu (15791647) som den ledende skikkelse på te-scenen. Enshus far,
Kobori Shinsuke Masatsugu (1540-1604) var oprindelig
præst i en lille landsby, men gik ind i bushido, krigerens
vej, og stod fra 1582 under Hidenaga, Hideyoshis bror. Efter slaget ved Sekigahara i 1600 fortsatte han forunderligt
nok under Tokugawa Ieyasu. Enshus far var en anerkendt
bygmester og varetog en række større byggeopgaver.499
Kobori Enshu var tidligt i lære hos sin far og arvede i 1604
både hans job og jordtilliggender. Enshu løste igennem sit
liv en lang række opgaver for shogunatet, og få, om nogen,
har i den japanske tradition haft mulighed for at realisere
så mange bygningsopgaver som Enshu. Broer, borge, slotte,
paladser og templer blev opført under hans ledelse.500 I
mange af disse store opgaver var den resulterende form
dog i så høj grad dikteret af formsprogets kodificering, at
de ikke yder Enshus kunstneriske talent fuld retfærdighed.
Det kommer langt klarere til udtryk i de mere uformelle
opgaver, han løste gennem årene, dels en række haver, men
først og fremmest i en række te-rum i spektret mellem
soan- og shoin-arkitekturen.
Enshu var tidligt optaget af chanoyu. Han er første gang
anført som deltager ved en te-ceremoni som 14-årig. I den
alder vides han også at have praktiseret zazen ved Daitokuji under Shun’oku Soen. Der findes nedskrevne optegnelser over te-ceremonier, forestået af Enshu i en alder af
18 år, og han menes allerede ved denne tid at have studeret te under Oribe.501 Hvor Rikyu havde været principiel i
sin afsøgning af wabi-udtrykket, var Enshu eklektiker og
kunne den neokonfucianske tabel på fingrene. Han vidste,
hvad der i alle situationer æstetisk set passede sig, ned til
den allermindste detalje. Hvor Rikyu havde måttet lade livet i sin tavse modstand mod den tomme, ydre gestik, legede Enshu frivolt med på betingelserne. Enshu var leverings-

dygtig i alle arkitektoniske genrer, fra slotte, borge, templer
og vejanlæg til boliger og te-rum i hele formalitetsspektret.
Med udgangspunkt i en moderne kunstner- og kunstopfattelse kan det være svært at fatte, at samme mand forestod det lille mausoleum for Tokugawa-familien (ca. 1628)
og te-rummet Hasso-no-seki (ca. 1627), som begge ligger
ved subtemplet Konchi-in ved Nanzen-ji. Det lille mausoleum var som Tokugawa-slægtens mausoleum ved Nikko
udformet med forbillede i den nyligt ankomne Ming-kinesiske arkitektur, med stærke farver, masser af ornamenter,
udskårne detaljer og stærkt artikulerede detaljer, bladguld
og selvbevidst magtiscenesættelse. Dette Ming-vokabularium var forbeholdt bygninger for Tokugawa-shogunatet.
Hasso-no-seki derimod, en lille soan-chashitsu, spillede på
wabi-teens ophøjede enkelhed, men tilføjede dets enkle
materialer en umiddelbart appellerende, legende elegance.
Enshu kendte sine virkemidler og forstod at håndtere dem
i forhold til den givne situation.
Enshu blev rost af sine disciple for den beundringsværdige smag, han lagde for dagen gennem udvalget i hans
samling af te-redskaber. „De sagde: ‘Hver eneste del er sådan, at ingen kunne andet end beundre. Det viser, at du
havde bedre smag end Rikyu, for hans samling kunne kun
værdsættes af én iagttager ud af tusinde.’ Bedrøvet svarede
Enshu: ‘Det beviser kun hvor almindelig, jeg er. Den store
Rikyu havde mod til kun at værdsætte de objekter, som
personligt appellerede til ham, hvor jeg ubevidst holder
mig til fler tallets smag. I sandhed, blandt te-mestre var
Rikyu en ud af tusinde.“502 Enshu er med dette udsagn
smerteligt tæt på sin kunst. Den var pragmatisk, og han
forløste sublimt det mulighedsfelt, der var ham givet: at
artikulere et klassesamfund i kunstnerisk form. Men hans
kunst var ikke bundløs, ikke uudgrundelig, ikke uden rang
eller røre - den spillede elegant med på betingelsessættet.
Allerede Oribe havde fundet Rikyus wabi-te for streng i
sin askese, og Enshu fortsatte denne bevægelse mod en
kirei sabi, en forfinet skønhed og ensomhed, og kirei suki,
en smag for raffineret skønhed - og udviklede en shoin-te
i næsten diametral modsætning til Rikyus soan-te. „Enshus
te-ceremonier var altid dragende og dramatiske,“ skriver
Hayashiya: „Stemningen og elegancen blev opnået ved at
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Klippet have ved zen-templet Daiichi-ji i Shiga-ken, med et skib, der rummer „de syv treasures.“ Haven er traditionelt tilskrevet Kobori Enshu, men meget tyder på, at haven er skabt af et af
Enshus børnebørn ved templets ombygning i 1660erne, 20 år efter Enshus død, så det er for denne haves vedkommende rigtigere at tale om Enshu-gonomi. Se note 500
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koordinere alle elementer i en given præsentation omkring
et årstidsbestemt, poetisk emne og bevidst vælge redskaber som ikke blot var kunstobjekter, men også harmoniserede med det valgte tema.“503 Enshus æstetik var, med
dens betoning af en ydre skønhed og elegance, således
måske en mere konventionel skønhedsopfattelse, uden
wabi-teens spirituelle dybde. Dette være sagt uden at forskertse hans banebr ydende bidrag inden for havekunsten
og sukiya-arkitekturen. Det rum, hvori den æstetiske udvikling tegnede sig, var i begyndelsen af Edo-perioden
under hastig sekularisering.
Omkring 1628 lavede Enshu te-rummet Mittan ved Ryoko-in, et subtempel ved Daitoku-ji.504 Mittan er grundlæggende et shoin-rum, men fremviser en række hidtil usete
konstellationer af shoin og soan-elementer. Rummet er i sin
grundform et 4½ tatami-måttes rum, men det har hele fire
nicheagtige udvidelser af forskellig art. På hver side af det
ene hjørne findes dels en tokonoma med landskaber af
Kano Tanyu (1602-74) malet direkte på bagvæggen, dels en
niche med lave skabe og et hyldearrangement, chigaidana.
Modstående er der endnu en tokonoma, ligesom gulvkvadratet med en nicheagtig markering er udvidet med den
trekvarte daime-måtte, hvor værten kommer ind. Også
væggene bag daime-måtten er udsmykket med landskabsmalerier, og Nakamura skriver, at denne opulente og dekorative tilgang var næsten diametralt modsat Rikyus wabirum.505 Skydedøre forbandt til et servicerum, hvorfra tjenere kunne servere kaiseki-måltidet eller efter ønske fremvise særlig berømte dogu. Eller man kunne til den anden
side åbne fusuma-panelerne til det tilstødende shoin-rum
og fortsætte festen dér.
Te-rummet Mittan siges direkte at være lavet til en berømt kalligrafi af en kinesisk zen-munk fra Sydlig Sung,
Mian Hsien-chieh (1118-86), på japansk kaldet Mittan Kanketsu. Mittans kalligrafi hang i den brede tokonoma ved
siden af daime-måtten, mens den anden tokonoma havde
en billedrulle med et brev af Rikyu.506 Sådanne bindinger
af rum og kalligrafi, hvor berømt den end måtte være, er et
andet billede på, hvordan te-ceremonien i den tidlige Edoperiode blev en stadig mere definitiv form.
Mens Mittans bomkantede og øksetilhugne søjler asso-

cierer til wabi-traditionen, har de lidt tunge shoji-paneler
og den solide grundkonstruktions lidt voldsomme søjler en
genklang af Muromachi-tempel. Selvom det er flere gange
større end Tai-an, mangler det fuldstændig dets uendelighed.Væk var også nijiri-guchien. Halvanden af rummets fire
vægge dannes af shoji, papir-skodder, og støder op mod en
bred terrasse. Rummet er ikke fritliggende, men ligger på
et hjørne af en tempellænge. Mittan har i arkitekturhistorien en særlige plads, fordi det repræsenterer nogle
vigtige skridt videre i sukiya-arkitekturen, som et af de tidligste te-rum i en sukiya-shoin. Men det opleves ikke for-

løst og frisat på samme måde som i Enshus te-rum Hassono-seki og Bosen. Dertil opleves det stemningsmæssigt for
tungsindigt og selvbevidst, ligesom dets integration af
soan- og shoin-elementer til et helstøbt sukiya-sprog endnu
ikke er nået.
Enshu opførte i 1621 subtemplet Koho-an ved Daitokuji, inden for Ryoko-ins område. Her tilføjede han senere en
shoin-fløj som sit retrætested. Mellem Koho-ans tempellænge og shoin-fløjen anlagde han i 1636 te-rummet Bosen,
og det inddrager, som en del af sit rum, gangforbindelsen
mellem de to bygninger. Bosens forbindelse til roji-haven

Kobori Enshu: Mittan ved Ryoko-in (ca. 1628) repræsenterer en tidlig forening af shoin- og wabi-te-elementer. Som det ses i
mange af Enshus rum, har Mittan „scene-layout,“ med daime-måtte og tokonoma, te-mester og kunst, placeret side ved side
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er ganske åben, kun let skærmet opadtil af shoji. Disse
shoji fanger den nedgående sols stråler og eksponerer
dens gradvist voksende varme tone. Med en indgang fra
roji-haven som den i Bosen var nijiri-guchiens dybt bukkende gestus afløst af en for daimyo-teen passende situation, hvor man med så stor selvfølgelighed gradbøjede sine
buk, sin respekt og ydmyghed i forhold til den hierarkiske
situation, at man blot lidt højere oppe i systemet kun burde vise sin respekt og ydmyghed for livet antydningsvis
over for tilværelsen som sådan.
Bosen har samme scenelayout som Mittan og som det

tidligere omtalte Hasso-no-seki, hvor tokonomaen og den
daime-måtte, hvorfra te-mesteren forbereder teen, er placeret side om side, med fælles front mod publikum. Bosen
er 12 tatami-måtter stort plus en 1 tatami-måttes tokonoma.
Sammenlignet med Mittan er der i det væsentligt større
rum væsentligt færre elementer. Det er, som om shoin-rummenes grundelementer egner sig bedre til sådanne rumstørrelser. Rumligt er det med Bosens afklarede enkelhed
lykkedes at finde noget af den uudgrundelige uendelighed,
som Rikyus Tai-an nåede. Men selv i dette fem gange større
rum virker den bærende søjlestruktur tungere end den

Bag den lille skærmvæg ses over daime-måtten en hylde til te-redskaber. Vægdekorationerne
er her og i den modstående tokonoma udført af Kano Tanyu (1602-74)

spinkle soan-chashitsus, i og med at der ovenover ligger et
tungt tegltag, som skal bæres.
Ser man planløsningerne for Koho-an omkring te-rummet Bosen, fornemmer man en kompleksitet i rumdannelsen, der næsten synes at foregribe tidligt modernistiske
bygningsværker som Mies van der Rohes pavillon i Barcelona. Hvad der er skærmvæg, halvvæg, korridor og hovedrum, inde og ude flyder forunderligt frit over i hinanden i
en overlejrende rumdannelse. I forhold de stive planløsninger i den formelle shoin- eller shinden-længe som for
eksempel Shinju-ans hojo-fløj, er vi med Bosen langt inde

Den kalligrafi af Mittan Kanketsu (1118-86), som har givet te-rummet Mittan dets navn, hænger på dette billede i tokonomaen
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i den fremspirende sukiya-arkitekturs frisatte leg med det
tatami-måttemodulerede hus og dets rumlige multifunktionalitet af stor æterisk ynde.507
Kompleksiteten går igen udenfor. Elementerne i haverummet foran Bosen indgår også i rumdannelsen for to
andre rum i den shoin-længe, som Enshu byggede sig som
sin retrætebolig. Enshu blev en af de centrale skikkelser i
den proces, hvor wabi-teens eksperimentelle rum virkede
tilbage på shoin-rummet. Med Enshu fandt sukiya-arkitekturen mere definitv form.
Man har indtil for nylig taget det for givet, at Enshu måtte have været involveret i udførelsen af Katsura Rikyu.
Enshu havde fra 1618, hvor prins Toshihito påbegyndte
arbejdet med et te-hus i Katsura, en del kontakt med Toshihito,508 og Enshu udviklede i høj grad sin kirei-æstetik i
kontakten med Toshihito, skriver Kumakura.509 Enshu har
i sin egenskab af shogunatets bygmester givet været spurgt
til råds, men alt tyder på, at Katsura Rikyu er skabt af de to
Hajijo-prinser, Prins Toshihito510 og sønnen, Prins Noritada.511 Deres landsted, Katsura Rikyu, Villaen ved Katsura, blev gradvist bygget op igennem et halvt århundrede og
står som et af sukiya-arkitekturens absolutte højdepunkter.
Idag ligger Katsura Rikyu omsluttet af forstadsbebyggelser, og Katsura-floden er som de f leste japanske vandløb
indstøbt i beton, men i 1600-tallet lå Katsura Rikyu uden
for byen, og Katsura-floden svulmede efter regnvejrsperioder kraftigt op og gik ofte over sine bredder. Derfor ligger
te-pavillonerne i Katsuras have ikke så intimt ved vandet,
som hele stedets stemning lægger op til, og Katsuras hovedbygning er derfor usædvanlig højbenet for at holde sig
oven vande. Hovedbygningen er opført i flere tempi. Koshoin, Den gamle shoin, blev opført omkring 1620, Chushoin, Den midterste shoin kom til omkring 1641, mens
Shin-goten, Det nye palads, blev opført forud for et kejserligt besøg i 1658.512 Shin-gotens gulvniveau blev let hævet,
så truslen om oversvømmelse synes at have været latent.513
Idag passerer jernbanelinjer på begge sider - de fleste af
1600-tallets rismarker og melonmarker er forlængst bebyggede - men dengang blev man staget over f loden og
kom det sidste stykke til hest, hvis man ikke lod sig bære.
Indvokset i et uigennemtrængeligt bambushegn af 10-12

meters højde har Katsura også dengang været som en indadvendt ø. Hertil nåede den formaliserede Edo-virkelighed
så vidt muligt ikke. Kun en enkelt af have-pavillonerne,
Shoi-ken, har et stærkt filteret kig ud fra øen, så man kunne
følge med i bøndernes krumbøjede arbejde i rismarkerne.
Hajijo-prinserne havde deres repræsentative residens
inde i byen, og til forskel fra de nye magthavere, der tilsyneladende ikke kunne få nok af de storladne iscenesættelsers bekræftelse af deres betydningsfuldhed og storagtighed, synes det gamle aristokrati at gøre, hvad det kunne
for at undslippe. Her i Katsura levede man livet på egne
betingelser, fri af det officielle hoflivs indskrænkede livsrum, så først Toshihito og siden Noritada har givetvis tilbragt en stor del af deres tid her.
Man kan ride gennem den første portal, ved den næste
må man stå af hesten. Denne portal, Miyuki-mon, (1)514
Kejser-portalen, blev til i Katsuras sidste byggefase, forud
for kejser Gomizunoos besøg i 1658.515 Men hvor aristokratiets og magtens portaler gennem Momoyama-perioden og
Edo-periodens første år blev stadig mere imposante gestalter med høj rejsning, stort svungne kurver, relief-udskæringer og selvforherligende guldfilligran-dekorationer,
er Kejser-portalen, ligesom Katsura i øvrigt, lutret for sådanne statustegn. I stedet for bronzeornamenter har Miyukiportalens egestolper stadig deres bark i behold. Den er
stråtækt, og det lille tag har mange af de træk, der karakteriserer den lokale variant af minkaen, folke- eller landhuset.
Understråene er måske mere sirligt bundne, tækkearbejdet
mere forfinet udført end minkaens, og proportioneringen
er dyrket til mindste detalje, men portalen kan aflæses som
en metamorfose af det lokale minka-tag. Sukiya-arkitekturen udfoldede sig inden for den simple byggeskiks mulighedsfelt, men tilførte det en ny kunstnerisk dimension.
Den fra begyndelsen brede, lige vej synes efter denne
portal at føre direkte ind i et vildnis, men vejen, der nu
snarere er en bred sti belagt med små sirlige pigsten, leder
skarpt til højre. Vi bevæger os nu langsommere frem, og
mærker skovens ro lukke sig om os. En sti leder lokkende
mod venstre, hvor man fornemmer en lysning forude, men
vi fortsætter lige ud. Stadig er der ingen huse at se, kun
synes længere fremme en lille simpel bro, der som et muldHovedindgangen til Katsura Rikyu set gennem Chu-mon,
med belægningsdetaljer i Enshu-gonomi
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Ko-shoin, Gamle Shoin, er den ældste del af Katsura Rikyus hovedbygning (1629). Til venstre anes de senere tilføjede længer, Chu-shoin og Shin-goten. Umiddelbart til højre for Ko-shoin ligger
te-pavillonen Geppa-ro, Måne-blomme-pavillonen
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varpeskud løfter sin hvælvede grusflade op af stenlægningen. (2) På den anden side af den lille bro ses efterhånden et hegn af bambusris, holdt sammen mellem flækkede, sammenbundne bambusstammer. Vildnisset er blevet
et stiliseret vildnis, klippede og tildannede elementer optræder hyppigere, og efter at vi af bambushegnet har ladet
os føre til venstre, befinder vi os pludselig mellem præcist
klippede hække. Lidt længere fremme står et enligt lille
fyrretræ midt i stien, men det lader os alligevel netop ane,
at der bagved åbner sig en større lysning med bevoksede
øer i en skovsø. Sumiyoshi, (3) som fyrren hedder, var tidligere et stateligt træ, men er for nyligt blevet udskiftet.516
Det var herfra, man stod ud i Katsuras have i båd. (4) Kun
få meter videre frem mod Sumiyoshi bliver vores opmærksomhed imidlertid igen draget mod højre. Spån- og tegltag
fra små bygninger kommer til syne bag vegetationen, og vi
følger en åbning til højre over endnu en lille bro frem til
endnu en stråtækt portal, Chu-mon, Midterportalen.
Bag portalen ligger et gårdrum omsluttet af lave bygninger. (5) Trædestenene, der leder gennem selve portalen, er
så inciterende i deres drejede løberfigur, at blikket uvilkårligt drages ned. Først senere løber øjnene langs trædestenenes fortsættelse diagonalt frem til venstre og op til det,
der må være indgangen til Katsuras hovedbygning. Hvor
den forudgående pigstensbelægning blot havde været en
ubrudt bevægelsesflade, er belægningsmønstrenes viltre
leg med det formale som et abstrakt maleri i ankomstgårdens tykke, grønne mostæppe. Men den diskret elegante indgang i det intime gårdrum giver ikke udtryk for noget stort bagved - eller måske gør den netop det?
Vi er dog kommet til Katsura for at besøge Shokin-tei, en
af de fire te-pavilloner, der findes i Katsuras parkhave. Så vi
søger tilbage før de lave broer og finder den første sti ind
mod lysningen. Alene ekkoet af fuglenes stemmer gav os
forventninger om noget stor t. Engang ville vi blot have
kunnet fortsætte lige ud og via en cinnoberrød træbro (6)
være kommet direkte til Shokin-tei.517 Men den er forlængst borte, så lidt senere bøjer vi af endnu en gang og
bevæger os gennem en ahornlund. (7) Stien forandrer her
karakter til enkeltliggende trædesten med forrevne kanter,
som fordrer netop så meget nedadrettet opmærksomhed,
Miyuki-mon, Kejser-portalen, ved ankomsten til Katsura Rikyu, opført forud for kejser Gomizunoos besøg i 1658
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Chu-mon, Midter-portalen, set fra den lille ankomstgård, der leder til Katsura Rikyus hovedindgang. Se belægningsdetalje p. 454
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Kort over den del af Katsura Rikyu, som leder til Shokin-tei (se luftfoto p. 455). Det indstiplede
udsnit af roji-forløbet findes i større mål p. 457

357

Shinju-an
sten for sten, at vi pludselig står i en lille lysning med en
machiai, en venteplads, kaldet Soto-koshikake, (8) hvis
bænk inviterer til at sidde ned en stund. Fra bænken ser
man skråt til højre de graciøse ahorn lukke sig om stien,
hvorfra vi kom. Ahornbladene er stadig spædgrønne, og
mange af de ellers mørkgrønne, stedsegrønne træer har
her i forsommermånederne en gulgrøn sky af blomster
omkring sig. Azaleaerne blomstrer i rødt, hvidt og pink, og
mosset er igen saftiggrøn af forårets regn efter at have været helt brunsveden af vinterens tørke. Midt for ventepladsen står en gruppe af koglepalmer, hvis forvredne stammer
har næsten skulpturel karakter - en eksotisk gæst her i
Kyoto, som om vinteren bliver pakket omhyggeligt ind i de
fineste frakker af risstrå. For nok er vinteren mild her, men
på vintermorgener er der ofte et tyndt lag is på vandet.
At sidde efter at gå skærper hørelsen - en stor fugl fumler højlydt rundt i et af de store træer, og de sidste dages
varme har vækket de første cikader, så stadig høres hver
enkelt stemme i orkesteret, når den sætter ind. Men senere
på sommeren bliver cikadekuplen massiv.
Den struktur, der bærer stråtaget over bænken, er udført
af afbarkede, krogede grene, som omhyggeligt er bundet
sammen med græsreb. I den ene side af ventepladsen findes et lille toilet, sechin. En stenlampe og en blødt kubisk
udhugget chozubachi minder tavst om, at vi er på vej i
rojien og inviterer til en sindets renselse. Roji-havens mål
er at lade os lægge alle verdslige bekymringer bagude, og
vi får her i Katsura på fornemste vis demonstreret, hvordan
de små roji-havers midler og teknikker kom til udfoldelse
i stor skala i den tidlige Edo-periodes store parkhaver.
Allerede rejsen herud - båd, flod, hest, mark, bjerg, luft - var
en systematisk læggen hoffets formaliserede labyrinter
bagude. I denne sjælenes oase hersker en anden virkelighed. Den manifesterer sig blidt og indtrængende, men med
næsten uafviselig styrke.
Efter en stille stund bevæger vi os videre, én for én. Belægningen er til at begynde med tæt og præcis, omend
sammensat af irregulære elementer, så vi når hurtigt endnu
en stenlampe. Den skovsø, som vi netop fik et glimt af ved
ankomsten, men som siden har været ude af syne, ses for
et øjeblik gennem indfiltrede grene. To stier fører videre
Soto-koshikake, en hvileplads under vejs i rojien frem til pavillonen Shokin-tei

358

Refleksioner i te-rummet
herfra, begge skarpt til venstre. Den ene leder op i bjergene,518 den anden sti, som vi følger, fører gennem en lille
bevoksning af gamle fyrretræer, (9) som i deres forkrøblethed udstråler en egen ro og værdighed, så man af ærbødighed næsten må hilse på hver enkelt.
Nok er vejen gennem fyrreskoven ikke så strabadsfyldt
som bjergstien, men på de spredte trædesten må vi fokusere lavt - vi ledes mod detaljen og ser så at sige duftene af
mos, nåle og harpiks. Her i Kyotos beskyttede bassin ville
fyrretræer uden gartnernes mellemkomst blive som fyrretræer er flest - ranke og statelige, efterhånden meget høje
- og kampen om lyset ville få de nederste grene til at visne.
Men disse træer er tildannede, som havde de stået på det
yderste skær, saltsvedne, barkede, arrede og skamfilede af
vinden; prøvede, men viise af et langt liv på grænsen af det
mulige. Udsat for samme omhyggelige pleje, som bliver de
små, pottede bonsai-træer til del, er denne fyrrelund i virkeligheden en bonsai-plantage. Blot har denne ultimative
kontrol ikke været brugt til at genskabe en barokhavens
tydeliggjorte, geometriske, menneskeskabte orden, men
været rettet mod frembringelsen af gestalten „et fyrretræ.“
Hvad er fyrretræets sindbillede? Hvad er fyrretræet som
symbol? Hvad er fyrretræets oprindelige natur?
Hvor bambussen i japansk tradition er forbundet med
ungdom og styrke, er fyrretræet forbundet med visdom og
et langt liv. Små sakse har hvert år omhyggeligt justeret
længden af alle nye skud og fået nålene fra året før tyndet,
så træet er lysåbent, dets struktur er åbenbaret for os og
skyggespillet graciøst legende på jorden. Denne intense
pasning sænker stofskiftet og strækker træets livscyklus,
som virkede menneskets projektion af ønsket om det evige liv tilbage på træerne - disse fyrretræer bliver mange
hundrede år gamle og væsentligt ældre, end hvis de blot
havde vokset frit. Rojien leder os således gennem et landskab af poetiske associationer til fyrretræer, hvor vinden
suser i indfiltrede grene.
Hvor fyrreskoven er tættest, kommer vandet pludselig til
syne. Dets lysende flade accentuerer de lange, vindhærgede grene. Rummet åbner sig, og vi får et første glimt af
Shokin-tei med dens sprøde facader under det store stråtag. Vi har efterhånden vænnet os til at følge trædestenene
Fyrretræerne i rojien frem mod Shokin-tei er stærkt tildannede og er med til at anslå den poetiske grundstemning, se også
detalje ill. p. 472

359

Shinju-an
og har tidvist overskud til at se op. Visse sten nærmest inviterer til at standse op. Billedet veksler ustandseligt mellem
oplevelsen af intime rum og åbnende kig ud i landskabet,
bag både ét, to og tre bånd af øer. For nok er der ingen
barokakser, hvorom alle elementer er indordnet. Men Katsuras havekomposition er bygget op omkring et stort
antal synsakser. Alt er blot arrangeret asymmetrisk, a-ordnet - modsvarende kompositionsprincipper i malerkunsten
- med en sans for orden og organisering, som ikke beror på
geometrisk eller symmetrisk indordnen.
Efter det første glimt af Shokin-tei bliver pavillonen igen
mindre dominerende og forsvinder næsten bag et enligt
fyrretræ på en ø, efterhånden som vi fortsætter med vandet
lidt nedenfor os på højre hånd. Et lille vandløb kommer
brusende ud i søen og må passeres via en bro. Lyden af det
faldende vand er meget karakteristisk, Tromme-vandfaldet
(10) kaldes det, men det visuelle fokus i denne del af rojien
er den lille, forvitrede stenlampe, Natlig regn, (11) som står
for enden af en lang landtange, så usikkert på sit sunkne
fundament, at den næste gang måtte være skredet endeligt
i havet. Landtangen er ubevokset og dækket af havslebne,
flade, runde sten. Bagved findes yderligere en række øer,
forbundne med stenbroer. Dette landskab associerer til
Ama-no-hashidate, Gudernes bro, (12) et berømt og i den
klassiske, japanske litteratur meget omdigtet landskab, ret
nord for Kyoto ved kysten mod det Japanske Hav, hvor en
tange af træbevoksede, smalle øer strækker sig ud i Miyazubugten. Toshihitos hustru Tsuneko kom fra denne egn, og
mange spekulationer har udspillet sig omkring dette forhold, men der kendes Ama-no-hashidate-referencer i havekunsten tilbage fra Heian-perioden (794-1192).519
Denne del af Katsura-haven er gennemsyret af litterære
referencer og man fornemmer Enshus bestræbelser i sine
te-ceremonier, hvor „stemningen og elegancen blev opnået ved at koordinere alle elementer ... omkring et årstidsbestemt, poetisk emne.“520 Enshu skrev i Kobori Enshu
kaisute-bumi, Kobori Enshus knaster, at „essensen i chanoyu er som tågen om foråret, som gøgen skjult mellem de
friske grønne blade om sommeren, som den ensomme
aftenskumring om efteråret, og morgengryet over sneen
om vinteren.“521 Sådanne billeder har givet præget livet
Ama-no-hashidate, Gudernes bro. Sine steder åbner haverummet sig som hér til dybe kig. Se luftfoto p. 455 og plan p. 457
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Åbenheden veksler konstant ved Ama-no-hashidate. Få meter senere er haverummet langt mere fyldt og fortættet. Ovenstående to billeder er taget i frostklar januarluft
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Når Ama-no-hashidate (i forgrunden th.) er ved at være passeret, bliver Shokin-tei nærværende
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ved Katsura, og udvalget af dogu ved te-ceremonierne har
afspejlet den rejse gennem årstidernes tegn, som bevægelsen mod te-rummet udgør.
Haverummets opbygning som landskabsbillede med lag
på lag af skiver er tydeliggjort af vandelementet. De simpleste landskabsbilleder har kun to lag, de fleste opererer
med tre. Men dette haverum har elementer i fem-seks adskillelige lag. Forgrunden dannes af den stærkt artikulerede
søbred, den næste skive består af landtangen med stenlampen. Bag den kommer Ama-no-hashidates kæde af øer
med de lange stenbroer imellem. Udenfor igen følger en
større åben vandflade, som opleves todelt af Shokin-teis
odde med dens store, markante træ. Vandfladens bagvæg
dannes af Midterøerne. (13) Deres kontur er formet af en
skive af præcist tildannede fyrretræer, som særlig i et diset
eftermiddags- og skumringslys træder magisk frem i forhold til den fjerne bagvæg af høje træers bladmassiver.
Midterøernes fortsættelse mod højre dannes af hjørnet af
Ko-shoin, den ældste fløj af Katsuras hovedbygning, og af
Geppa-ro, Måne-blomme-pavillonen. I japansk målestok er
Katsura Rikyus indre haverum ganske stort, men oplevelsen af dybde og uendelighed er gjort endnu større gennem
nøje kontrol af hvert enkelt elements størrelse i den samlede komposition. Man går normalt ikke på de midterste
øer, men engang, hvor jeg var derude for at fotografere
Shokin-tei fra søsiden, kunne jeg konstatere, at f lere af de
træer, der i modlyset ligner statelige, gamle fyrretræer, ikke
når mig væsentligt over navlen.
Hvor man i de roji-haver, vi tidligere har talt om, bevægede sig igennem skive efter skive, er det betagende ved
denne sekvens af forløbet frem mod Shokin-tei, at man
bevæger sig langs med forgrunden. Det resulterende billede af disse mange skiver bag hinanden skiftevis lukker
om ganske intime rum og åbner til lange, dragende kig.522
Haverummet omkring Ama-no-hashidate anslår fjerne,
romantisk længselsfulde klange, og det siges, at prins Noritada i denne del af haven ønskede at genskabe et bestemt
landskab fra romanen Tale of Genji, en klassiker om Heian-tidens hofliv. Det er også i den forbindelse, at den cinnoberrøde bro skal forstås. Sådanne var standard i Heianaristokratiets poetiske havelandskaber, og Fujioka mener
Som et fyrtårn på kysten indenfor Ama-no-hashidate står stenlampen „Natlig regn“ klar til at lyse i rojien frem mod pavillonen Shokin-tei
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Ankomsten til Shokin-tei, Fyrre-lut-pavillonen, sker via en lang stenbro, se også ill. p. 464. Bygningen er sandsynligvis fra 1641, mens det lille soan-te-rum til venstre er tilføjet få år senere
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ligefrem, at de midterste øer kan stamme tilbage fra et
landsted for Fujiwara no Michinaga, som tilbage i Heiantiden havde ligget på stedet, og som figurerer i Tale of
Genji.523 Det lille vandfald, som vi før passerede og stadig
har i øret, er ligeledes omgærdet med litterære referencer
- til et landskab fra en anden Heian-klassiker, Tales of Utsubo, hvor Oi-floden slynger sig gennem en snæver kløft.524
På et tidspunkt bliver Shokin-tei på den anden side af
vandet igen mere nærværende. Vandfladen indsnævrer sig
og rummet fortættes mellem høje træer, men for at nå
Shokin-tei må vi passere via en lang, smal stenbro, Shirakawa-broen. (14) Vi nærmer os nordøstfacaden, hvis komplekse, langt fra klassiske skønhed tyder på, at den oprindelige, stråtækte længe sidenhen blev påbygget et lille terum. I hvert fald skærer tagfladerne fra soan-chashitsuen
og de bagvedliggende forberedelsesrum sig noget ugraciøst ind i hovedgavlens stråtag. Shirakawa-broen leder frontalt frem mod chashitsuens nijiri-guchi. I stedet for det sædvanlige tsukubai og chozubachi for rituel renselse af hænder og fødder, leder en række trædesten ud i vandet. (15)

Foran Shokin-tei er der ingen vanlig tsukubai. I stedet leder
en række sten ud i havedammen

Shokin-teis 3¾ tatami-måttes soan-chashitsu, her set fra nijiri-guchi-enden mod daime-måtten. Se plan over Shokin-tei p. 459
og opstalter af soan-chashitsuens interiørvægge p. 461
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Engang har det været friskt strømmende, krystalklart vand,
men idag er der mindre cirkulation. Efter at have lagt våbnene kan vi træde ud af stråsandalerne, krybe ind gennem
nijiri-guchien, samle stråsandalerne to og to og stille dem
omhyggeligt op ad husets sokkel. Sidste gæst lukker nijiriguchien, værten entrer via sado-guchien og te-ceremonien
er allerede i fuld gang ...
Shokin-teis hasso-no-seki, „otte af [vindues] rum,“ har faktisk otte vinduer - og har derudover en tokonoma, en nijiriguchi, en sado-guchi, som forbinder te-rummet med mizuya, te-mesterens forberedelsesrum, samt en fusuma-åbning
til Shokin-teis to større rum langs nordfacaden.525 Man ved,
at Noritada i sommeren 1645, forud for Shokin-teis chashitsu, var i Sakai for at studere te-rum af Sen Rikyu.526 Og når
man sidder i Shokin-teis 3¾ tatami-måttes soan-chashitsu,
fornemmer man, at han virkelig har søgt at genskabe et terum med wabi-teens dybde. Her er ingen dekorationer, ingen opvisninger af egen formåen, ingen drevne former, ingen Enshu-gonomi sceneagtig gruppering af tokonoma og
daime-måtte. Organiseringen af rummets hovedelementer
har mere til fælles med Teigyoku-ken, selvom der også her
er forskelle. Det roji-forløb, vi fulgte frem til Shokin-tei, ligger tæt på idealerne i Rikyus wabi-te, selvom det litterære
landskab omkring Ama-no-hashidate betragtet i dét perspektiv kan virke lidt påtrængende med sine mange virkemidler og allegorier - ligesom palmerne foran ventepladsen
virker noget malplacerede.
Mellem to sekvenser i en te-ceremoni, eller blot for en
pust på en haverunde, kunne der være indlagt en tur til
den lille firebænks machiai, Manju-tei, som ligger oppe
bagved, ud mod floden. På vejen dertil kommer man virkelig i skoven, den civiliserede, tæmmede, kontrollerede natur er her, næsten, afløst af vild natur - natur uden den intense, menneskelige indgriben.
Bevæger man sig fra Shokin-tei den anden vej videre ind
i Katsuras univers, fortsætter turen med vandet på højre
hånd. Ildflueslugten (16) snævrer langsomt ind, skovbevoksningen bliver vildere og mere ufremkommelig, en bro
fører over vandet og på et tidspunkt bliver stien smallere
og leder opad. Trædestenene associerer klart til bjergbestigning, selvom landmålerens resultat nok vil skuffe, når vi
Shokin-teis soan-te-rum set mod nijiri-guchien. Sado-guchi, den dør, hvorfra værten entrer te-rummet, ses til højre
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Shoka-tei, Blomsterbetragtnings-pavillonen, er en af de fire te-pavilloner, der idag findes i Katsura Rikyus have. Pavillonen har kun vægge på 2½ side, og disse er delvist gennemsigtige af store
shitaji-mado. Shoka-teis rum defineres derfor i høj grad af taget og den omgivende, tætte vegetation
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på toppen når frem til Shoka-tei, Blomster-betragtningspavillonen, syv meter over dagligt vande. Denne te-pavillon
er tankevækkende i sin totale modsætning til Tai-an. Faktisk er der kun næsten tale om et rum eller et meget antydet rum.Taget er der, et forfinet stykke tækkearbejde, men
der er kun ansatser til vægge i to en halv af rummets fire
sider, og de vægstykker, der findes, er halvtransparente af
store shitaji-mado. Rummet dannes i lige så høj grad af træerne omkring og deres tætte bladhang. Den japanske sommer kan være fugtigvarm og særdeles ukomfortabel, så før
air-conditioningens opfindelse har Shoka-tei givet været et
sted, man opsøgte for sin kølighed i den varmeste sommer.
Man ved fra en besøgende zen-præst, at der i 1649 var fem
pavilloner i haven, ud over Geppa-ro, Shokin-tei, Shoka-tei
og Shoi-ken, som står den dag i dag, var det Chikurin-tei,
som idag er borte.527 Geppa-ro så vi netop tagryggen af ved
indgangen til hovedbygningen, mens Shoi-ken, Leende
Tankers pavillon (efter den kinesiske T'ang-poet, Li Po) ligger længere inde i haven. Hvor Shokin-tei er forbundet
med vinterbrug, er Shoi-ken lagt i vestskellets dybe skygge,
så der er optimal åbenhed overfor den termiske brise, som
selv på de varmeste dage kan bringe lidt lindrende kølighed til Kyotos fugtigvarme gryde mellem bjergene.
Tilbage i Shokin-tei entrer vi i stedet et af de to større
rum langs nordfacaden. Det største er 11 tatami-måtter
stort, L-formet og åbner mod nord og vest. Det mindste af
de to, med direkte forbindelse til soan-chashitsuen, er 6
tatami-måtter stort og åbner mod nord og øst. Rå lervægge,
tapetseringer med papir i forskellige farver, diagonalt spånflettede elementer, fusuma og shoji i forskellige proportioner, et vindue i stiliseret flammeform, et andet formet
som en kalabas - her er fuldstændig som i Zencharokus
sukiya-digt: Fyrresøjler, bambusbjælker, blot som de er,
kurvet og ret, kvadratisk og rund, op og ned, venstre og
højre, nyt og gammelt, let og tungt, langt og kort, bredt
og smalt, repareret, hvor det er smuldret, lappet hvor det
er slidt. Alt er skævt, intet matcher.528 Søjlerne er polerede, rå, bomkantede - de fritstående søjler og tagremmen,
der bærer det store tagudhæng, har barken bevaret uden
mindste skramme, selvom det må have krævet megen påpasselighed ved fældning, tørring og tilvirkning.
Det blå-hvide element opleves som et ankerpunkt i Shokin-teis meget sammensatte interiør
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Væggen mellem Shokin-teis nordøstlige rum og soan-chashitsuen. Gennem fusuma-åbningen anes soan-chashitsuens tokonoma og sado-guchi, hvorfra te-mesteren entrer te-rummet. Det
kalabas-formede shitaji-mado giver sidelys ved te-rummets daime-måtte. Hvor fusuma-skydedørene i 1989 (herover) var tapetseret med mørkeblå papir, var de i 1984 hvide, se ill. p. 465
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Under nordfacadens store udhæng findes et ildsted til udendørs te-ceremoni
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Overgangen mellem de to rum har en meget karakteristisk
papirtapetsering i et blå-hvidt skakmønster - hvor felterne
på fusuma-skydedørene mellem de to rum er næsten kvadratiske, mens de er lidt mere langstrakt horisontale i det
største rums tokonoma. Det blå-hvide går igen i de to fusuma-paneler mod chashitsuen, men her er den ene helt
hvid, mens den anden er helt blå. Dette blå-hvide element
har en moderne radikalitet i sit udtryk, som man umiddelbart har svært ved at kombinere med 1600-tallet, og som
peger frem mod en modernistisk arkitekturopfattelse, hvis
ikke klimaet for sukiya-arkitekturens videre udvikling havde været så indskrænket, som det blev igennem Edo-perioden. Det blå-hvide element fungerer som en slags ankerpunkt i Shokin-tei og er med til at sikre, at der er en vis
samling på rummet, selvom de eksteriøre facader er meget
transparente og forskelligrettede. Ud over sukiya-arkitekturens materialemæssige og konstruktive renfærdighed,
naturlighed og dekorationsløshed har det givet været sådanne karske, skarptskårne design-elementer som gjorde,
at de tidlige modernister fattede kærlighed til Katsura.
Under langsidens store udhæng findes et ildsted, hvor
man kan tilberede te. Denne form for te, kudo chanoyu, te
ved køkkenildstedet, havde en vis udbredelse allerede i
wabi-teens tidlige år og blev kaldt Joo-stil efter Rikyus lærer,Takeno Joo.529 Udsynet til haven er bjergtagende fra terrassen under Shokin-teis udhæng. Set herfra danner dé
haveelementer, som set fra roji-forløbet frem til Shokin-tei
var indordnet i et antal skiver, et haverum af samme fuldbyrdethed og med samme genklang af malet landskabsbillede, men af ganske anden karakter. Bagvæggen er umiddelbart ganske massiv og nærværende, men i dens flade ligger
en række bevægelser, som dér hvor fyrrelunden ebber ud
mod højre. Længst mod venstre, i retning mod hovedbygningen, fornemmes rummet netop at åbne sig op. Denne
åbning er dog - af vegetationen og det store træ på Shokinteis odde - så veltrimmet i sin venstre afgrænsning, at bagvæggen ikke svækkes herved. Det var på dette sted, at den
cinnoberrøde træbro i Katsura Rikyus tidligste år førte
over. Den vej, vi ankom til Shokin-tei er sandsynligvis anlagt først i 1640erne, hvor Shokin-tei blev rekonstrueret,
og soan-chashitsuen bygget til. Måske blev broen fjernet
Kig mod øst gennem Shokin-teis to største rum. Bemærk at shoji-udformningen er forskellig i de to rum. Det blå-hvide papir
er stærkt falmet ovenfor, mens billederne pp. 368-69 er fotograferet kort efter, at papiret er udskiftet
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allerede da Noritada etablerede af roji og te-rum for wabite, for der har ikke været meget wabi over en sådan stor
cinnoberrød træbro. Tænker man sig denne bro tilbage,
ville den, både set fra Shokin-tei og fra roji-forøbet frem til
Shokin-tei, fuldstændig bryde rummets uudgrundelighed
og uigenkaldeligt gengive haverummet dets endelighed.
Katsuras haverum er ikke tomt som kare sansui-havens
tomhed, men det virker måske så stort og uudgrundeligt i
forhold til sin størrelse, fordi der ikke findes arkitektoniske
objekter i dets midte. Både pavilloner og hovedbygning
ligger langs periferien, orienteret indad, så fjernelsen af
den store cinnoberrøde bro, der i den tidlige Katsura-have
givet var et af de vigtigste fokuspunkter, var en disposition,
der åbnede haverummet for en indre uendelighed. Det vides ikke præcis hvornår, men mens broen figurerer i kilder
fra 1620erne, mangler den på et meget detaljeret prospekt
af Katsura-haven, malet omkring 1695.
De få solitære fyrretræer på Ama-no-hashidate danner
med deres karakteristiske profil en slags mellemgrund i
udsigten fra Shokin-tei. Men samtidig udgør Ama-no-hashidate en slags diagonalt forbindelsesled. Hvor Ama-no-hashidates kæde af forbundne øer i højre side næsten når frem
til forgrunden og næsten har forbindelse med landet foran
Shokin-tei, når den i venstre side, i en mod uret udadgående spiralbevægelse, næsten over til bagvæggen. Forgrundselementerne er i høj grad arkitektoniske. Den barkede
søjle, ildstedets geometriske fremspring og den tykke tagfod af miscantusstrå er alle med til at indramme og indfange udsigten. Betragter vi samme haverum indefra gennem bygningsåbningerne, bliver det arkitektoniske i billedets indramning endnu tydeligere. Ama-no-hashidate lader
sig villigt beskære, og de bløde, organiske bevægelser i
bagvæggen bliver tydeliggjorte i modstillingen til arkitekturens geometriske orden. Vi kigger ikke blot ud på haven
gennem en arkitektonisk skærm. Væggen er en zone af
rumlig udstrækning, og de vægstykker, gulv- og terrasseflader, der står vinkelret på billedfladen, har stor betydning
for rumoplevelsen. De ikke bare griber ud i haverummet
og „indfanger udsigten i live,“ som det ligger i shakkei- og
ikedori-koncepterne.530 De definerer også det rum, hvorfra vi ser, og indfanger således også iagttageren i billedet.
Udsigten fra Shokin-tei mod Ama-no-hashidate er opbygget af mange lag. I forgrunden ses det udendørs ildsted
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Under det store udhæng ved Shokin-teis langside findes et ildsted, hvor der kan forberedes og serveres te. En række af pavillonens fritstående søjler står med barken i behold
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Set fra Shokin-tei har haverummet omkring Ama-no-hashidate - ligesom da det blev betragtet fra roji-forløbet på vej
til Shokin-tei - 4-5 klart differentierede lag i sin rumdannelse, men fra Shokin-tei ses det fra et fikseret øjepunkt.
Det forreste lag dannes af pavillonens arkitektoniske ramme, der i zonen omkring det udendørs ildsted endog kan
betragtes som to lag. Derefter følger den nærmeste kystlinje med dens stensætninger og beplantning. Mellemgrunden defineres af Ama-no-hashidates ørække, mens
baggrunden er bygget op af fyrrelunden og den høje bevoksning omkring ventepladsen. Der er endda ansatser til
endnu et lag i en lille kæde af småøer i vandspejlet foran
Ama-no-hashidate, ligesom der i den lille åbning mod venstre findes et lag bag baggrunden, domineret af Ko-shoins
graciøst hvælvede tagform.
Måske var det her - under udhænget ved det udendørs
ildsted - at Noritada sad en stund alene tilbage, efter at dagens te-gæster var gået. Den lavtstående sol drejer her sidst
på eftermiddagen bort fra bagvæggen, så stensætningerne
og fyrretræerne i det varmgule lys næsten synes at træde
ud af rummet. Hans far ville have glædet sig over dette syn.
Det havde været en omskiftelig tilværelse - Noritada kunne
med rette undre sig over, hvordan det var lykkedes at komme hertil med livet i behold.531 Trækullene knagede, guldsmedene gav opvisning over det spejlblanke vandspejl,
skyggerne blev stadig længere. I sin bog Chanoyu ichie
shu skriver daimyo-te-mesteren Ii Naosuke (1815-1860)
om det at skilles efter en te-ceremoni: Selvom man ved, at
tiden er kommet, kan det være svært for både vært og gæster at gå hver til sit. Men efter udvekslingen af afskedshilsener ved te-ceremoniens afslutning forlader gæsterne
stedet via roji-haven. Gæsterne bør ikke tale højt, før de er
ude af roji-haven. Gæsterne ser sig stille tilbage, mens de
går bort, og værten bør overvære, at gæsterne går, indtil de
er helt ude af syne. Det er ubehageligt, hvis værten straks
begynder at lukke midterporten eller lukke shoji-skodderne. Det ville ødelægge stemningen. Selv når gæsterne er
ude af syne, bør værten ikke skynde sig at rydde op, han
skulle hellere vende tilbage til te-rummet gennem nijiriguchien med ro i hjertet. Siddende alene foran ildstedet
ville værten have ønsket, at gæsterne kunne være blevet

lidt længere og talt mere, og han tænker på, hvor langt de
mon er kommet. Han indser, at dagens sammenkomst er
ovre, og at det er umuligt at have samme møde igen - at
denne særlige te-ceremoni kun fandt sted denne ene gang
i livet. Eller værten laver sig måske endnu en skål te. At
indse, at man må deltage i en te-ceremoni med den attitude, at denne ceremoni kun sker én gang i ens liv, er essensen af det at mestre ichigo ichie, one lifetime, one meeting. Det er stille efter at gæsterne er gået, og der er ingen
andre at tale med end kedlen. Dette er en mental tilstand,
som er svær at nå uden selvbeherskelse.532
Den parathed, det nærvær og den fulde tilstedeværelse i
nuet, som ichigo ichie indebærer - at man må møde hver
te-ceremoni, som var det den sidste, og hvert øjeblik, som
var det det sidste - var ikke ny på Naosukes tid. Den forbinder sig direkte med Rikyus wabi-te-ceremonier ved
fronten i 1580erne og med Ikkyus attention, attention i
1400-tallet. Men Naosukes dvælen ved udslukkelsen, adskillelsen, hans insisteren på at hengive sig opmærksomt til
stilheden og tomheden efter dagens aktivitet, har en sabinuance - en dvælen ved følelsen - som er svær at genfinde
hos Ikkyu og Rikyu.
Den kirei sabi, beautiful sabi, som Enshus æstetik repræsenterede, blev helhjertet modtaget af kejser og hof,
skriver Naito: „Den bibragte disse fremmedgjorte aristokrater den illusion, at de levede i Heian-tidens rigdom og
elegance. Jo mere isolerede, de blev, jo højere værdsatte de
denne drøm.“533 Naito skriver senere direkte, at Katsura i
den forstand repræsenterer en fremmedgørelsens og virkelighedsf lugtens æstetik og karakteriserer have og arkitektur som en eklektisk klassicisme. Man finder, skriver
han, både shinden-, shoin- og sukiya-træk i Katsuras hovedbygninger, mens te-pavillonerne inkluderer minka-elementer. „Da Enshus ideal om kirei sabi kom i kontakt med den
store fond af viden, som Toshihito og Noritada havde om
gamle tiders hoftraditioner, opstod det perfekte udtryk for
den illusoriske bjerg-hytte.“534
Denne tolkning rammer en grundstemning i aristokratiets overlevelsesøer. Men for Naito er sukiya-begrebet blevet en sideordnet stil, et færdigt formsprog, og ikke det levende resultat af sukisha, mennesker af suki, som Katsura
Åbning og udhæng ved Shokin-teis vestgavl, hvor udhængets
ås stadig har barken i behold
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også er. Sukiya-arkitekturen var stadig på Katsuras tid i sin
vorden, og med inspiration fra wabi-te-rummet udviklede
den sig gradvist af det hidtil eksisterende. Selvom Katsuras
arkitektur kender sin tradition og sine proportioneringer
og konventioner, spiller den videre på dem. Katsura repræsenterer et stort skridt videre i sukiya-arkitekturen.
Men det blev også en slags slutpunkt. Sukiya-arkitekturens
konstante sætten sig ud over konventioner og formale
overvejelser, dens systematiske afvisning af statussymboler,
gjorde den til en problematisk genre i Edo-tidens formaliserede univers. Først i dette århundrede har sukiya-arkitekturen reelt bevæget sig videre. Katsura er således en kulmination af en flere hundrede år lang proces, igennem hvilken te-æstetikken fandt sin form.
I al sin enkelhed er Shokin-teis åbning mod vest dybt
fascinerende. Ud på eftermiddagen står det reflekterede lys
fra vandfladen dybt ind i Shokin-tei og silhuetterne fra de
stiliserede fyrretræer på de midterste øer står immaterielt
vægtløse i disen - en sjælden krusning af vandfladen leger
dovent i loftet, der hvor papirskodderne lader de direkte
lysstråler ind. Selv når de blå-hvide fusuma er lukket ind
mod rum to, finder en smal stråle af det reflekterede lys
vej, idet hampestilke-lukningen over fusuma-panelerne friholder en smal lysspalte hele vejen rundt. Er vestgavlens
shoji trukket for, danser vandf laden på papirskodderne, når
en karpe en sjælden gang slår i overf laden. Som dagen går
på hæld, bliver lysets farve varmere og dybere eksponeret
på shoji-skodderne, varmgult, gulorange, orangegult og efterhånden rosa. Skyggernes komplementære violette til blågrønne nuancer uddybes gradvist i spillet mellem det direkte lys, det ref lekterede lys og skyggetegningerne fra den
stråtækte tagfod, det lave fyrretræ foran og den barkede
søjle, der oppe under tagremmen grener sig ud til et Y.
Vestfacaden er Shokin-teis roligste. Og alligevel mødes
og brydes et næsten uendeligt antal talforhold. Vandret er
åbningen 5 tatami-måtte-bredder, mens der er 6 shoji-paneler, og da også de lodrette proportioner er afledt af tatamimodulet, bliver forholdet mellem højde og bredde i åbningen mod vest 2:5. I princippet blev alle mål afledt i forhold
til tatami-måtten, der ligesom det japanske målsystem relaterer direkte til menneskekroppens proportioner.535
Vestudsigten fra Shokin-tei mod Midterøerne nærmer sig i det lave, disede eftermiddagslys en uudgrundelig afstandsløshed
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Shokin-teis vestgavl ud på eftermiddagen, hvor vandets bevægelser, den knortede søjle og det store træ på det sydvestlige hjørne skaber stadig skiftende billeder af skygge og lys
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Der findes i princippet to forskellige systemer, det ældre
inaka-ma-system, hvor modullinjerne går igennem søjlerne, og søjlestrukturen definerer et grid uafhængig af
søjle- og vægtykkelser, og et kyo-ma-system, hvor moduleringen følger mellemrummet, men tilføjer et modul-mellemrum, der modsvarer væg- og søjletykkelserne og lader
den ubeskårne tatami-måtte determinere strukturen. 536
Herved kan de resulterende formers proportioner fastholdes i rum af forskellig størrelse. Selvom kyo-ma-systemet i designfasen er mere komplekst at arbejde med,
rummer det - ud over dets æstetiske potentiale - en basis
for udvikling af standardelementer. Det går for vidt i denne
forbindelse at komme nærmere ind på disse forhold, men
sukiya-arkitekturen udspiller sig hovedsageligt inden for
kyo-ma-systemet. Når Shokin-tei ikke er nogen egentlig
minka, hænger det således også sammen med, at der under
det stråtækte tag gemmer sig en kompleks og raffineret
kyo-ma-struktur.537 Den leg med proportioner, som vi møder i Shokin-teis vestgavl, ville ikke kunne nå samme præcision inden for inaka-ma-systemet.
Normalt deles både fusuma- og shoji-partier i 2 eller 4.
En underdeling i 6 shoji, som i Shokin-teis vestgavl, er sjælden. Den kræver tre spor i top- og bundkarm, men giver en
meget harmonisk grundopdeling. Med skodderne skubbet
ud til hver sin side bliver åbningen to tredjedele af den
samlede væg og ikke kun det halve, og rummet opleves
således at være langt mere direkte forbundet med verden
udenfor. Hver shoji-skodde har et lukket brystningsparti
forneden. Papirdelen ovenover er underdelt i 10 vandrette
bånd, i forhold til hvilke, den nedre fyldningsf lade er 3
højder. Shoji-elementerne over dørhøjden har 5 vandrette
bånd og vægfladen over igen modsvarer 2 højder. Hver af
disse øverste bånd er dog en anelse lavere end de nedre
shoji-panelers. Vægskiven over dørhøjde gives altid så vidt
muligt en resulterende horisontal fremtoning - som en
bjælke, der samler de mange underliggende elementer og
bringer dem til ro. Denne vægskive er i længderetningen
delt i fire, hvoraf de yderste to er lukket væg, mens der i de
to midterste fag findes renji-mado, der er blændede med
shoji. I midten løber en kraftig søjlestump igennem for at
hindre nedbøjning i det store spænd. Dette deler markant
Detalje fra Shokin-teis vestgavl, hvor den Y-formede søjle i det sene, lave eftermiddagslys kaster sin skygge på papirskodderne
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det øverste vindue i to. Shoji-skodderne her er, for at understrege den horisontale virkning, lavet med 5 lidt længere ruder frem for en inaka-ma-logiks underdeling i 6
forkortede dele. Det udvendige gitter deler lodret åbningen i 2 dele og vandret hvert af de to fag i 9 dele. Den
store åbnings talforhold, 2:5, genopstår således i dette vindues mikrokosmos, ligesom den resulterende mindste figur opleves som værende kvadratisk.
Sukiya-arkitekturen opererede på den måde med langt
mere komplekse proportioner og størrelsesforhold end
dens arkitektoniske forgængere. Der er dog, så vidt jeg har
kunnet spore, ikke nedlagt nogen numerologisk kosmologi
i sukiya-arkitekturen. Hensigten med ovenstående læsning
af proportioner og underdelinger i vestfacaden har blot
været at vise, hvor komplekst et udtryksregister, sukiyaarkitekturen betjener sig af. Ikke bare optræder enkle talforhold som 1:2, 1:3, 2:3, 1:4, 1:5, 2:5, 1:6 og 5:6, der kan
også spores mere komplekse serier som 1:7, 2:7, 5:7, 1:14,
3:14, 5:14 eller 5:9 og 3:10. Og ikke bare i ren matematik,
men i et samspil af forskellige materialer, og modstillet diagonale elementer og ikke-geometriske former. Det forunderlige er, at resultatet, den underliggende kompleksitet
til trods, fremstår så umiddelbart indlysende, enkelt og
sammenhængende.
Shoji-panelerne i rummet på den anden side af de blåhvide fusuma er udført med en ultratynd ramme uden massive fyldninger i bunden. De er derfor delt i 14 vandrette
bånd og ikke i 13 som i vestgavlen. Det ekstra bånd modsvarer de tre rammedimensioner ved vestgavlens top- og
bundramme, samt rammen mellem fyldning og papirfag, og
således bringes der med kyo-ma-logik overensstemmelse
i det resulterende rudeformat. Det massive bundstykke giver shoji-skodden styrke til at modstå daglig brug og beskytter mod gennemhulning af papiret, hvor det er mest
udsat. Shoji som i Shokin-teis nordøstlige rum, hvor papiret
føres helt til gulvet i ultratynde rammer, kendtes ikke før
sukiya-arkitekturens fremkomst. Sådanne er ganske upraktiske og skal næsten løftes frem og tilbage, for at man ikke
beskadiger papiret, men de tilfører rummet en yderst elegant fornemmelse. Og shoji-skoddernes forskellighed er
med til at uddybe forskelligheden i Shokin-teis to rum.
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Haverummet ud for Shokin-teis vestgavl er ikke så komplekst i sin opbygning som Ama-no-hashidate-haverummet.
Forgrunden rummer dog flere lag, shoji-rammerne, den
asymmetrisk placerede Y-søjle, tagskægget samt højresidens meget lave stenlampe og lavt tildannede fyrretræer.
Højresiden har tyngde af det store træ på pynten, hvis
grene er understøttet af pæle, der står ude i vandet. Mellemgrunden dannes af Midterøerne, mens bagvæggen dannes af et massiv af blandede træer. Yderst mod højre fornemmes hovedbygningen netop at indgå i baggrundsskiven. Katsuras hovedbygning er ganske underspillet i sit udtryk og annekterer ikke sine omgivelser. Den definerer
ikke sig selv som verdens centrum, men indgår i en kæde
af vægtige elementer i et rumligt kontinuum. Den træder
ikke som et europæisk herresæde stolt ud af sin ryddede
plæne, hvorfra den lader sin fordring om geometrisk indordnen stråle magtfuldt ud i det omliggende anlæg som en
stærk hovedakses point de vue. Vi ser kun diagonalt ind på
gavlen af Ko-shoin med dens karakteristiske, let hvælvede
tagflader og fornemmer bagved et par af hovedbygningens
øvrige tagflader. Hovedbygningens fire enkeltbygninger er
alle forskellige, hvad angår størrelse, orientering, tagform
og facaderytmer. Alligevel former de ubesværet en diagonalt ordnet, samlet komposition.
Diagonalen fik, med dens spænding til det tatami-modulerede rum, stor betydning i sukiya-arkitekturen. Ofte ikke
direkte udtalt i bygningen, men i brugen og i komplementerende dele. Særlig en te-mester som Enshu var opmærksom på den diagonale orden, når for eksempel det gjaldt
den interne relation mellem de enkelte te-redskaber omkring ildsted og daime-måtte samt deres orientering i rummet. 538 „Det er diagonalen, der hersker i sukiya-design,
ikke blot i organiseringen af rummene og deres elementer,
men også i den måde, man nærmer sig bygningen på,“ skriver Ito Teiji og fortsætter, at det måske tydeligst ses i Katsuras shoin-bygning.539
Ganske rigtigt kommer man diagonalt til bygningen, og
ganske rigtigt er Katsuras shoin-bygning, som man tydeligt
ser det af luftfotografiet p. 455, en diagonal organisering af
fire individuelle bygningslænger. Men jeg havde i 1995 mulighed for at opholde mig en hel dag i Katsuras hovedfløj

og operere med skodder og fusuma.540 Og mens de frontale rumfølger hele tiden var indlysende, fandt jeg ingen diagonale konstellationer imellem de interiøre rum. Ligesom
ved Shokin-teis udsigter, der er udpræget frontale i forhold
til bygningen,541 havde også shoin-bygningernes måde at
inddrage haverummet på udpræget frontale kvaliteter.
Det er i høj grad fusuma-elementet, der fastholder det
frontale. Den altdomierende underdeling af fusuma-vægge
er i fire dele, hvoraf de to midterste skydes til hver sin side,
uafhængig af, om det samlede fusuma-fag er 3, 4, 5 eller 6
tatami-måtte-bredder. Denne midteråbning kvæler den
mulighed for diagonal rumkonstellation, som plantegningen lader ane. Og at skubbe alle fusuma-dørene over til den
ene side er visuelt set så forstyrret, at det givet ikke har
været brugt. Selvom Chu-shoin ser ud til at have shojipaneler i hele facaden, er det en senere skive, der er sat op
udenfor den veranda, der løber langs hele facaden.Væggen
umiddelbart bagved, imellem de interiøre rum og verandaen, har lukkede partier på hver side af åbne shoji-partier
i midten, ligesom det ses i Ko-shoins facade, og dette er
med til at fastholde frontaliteten i relationen mellem interiør- og haverum. Musikrummet er stort set en lukket kasse. Kun i Shin-goten, den nyeste f løj af Katsuras shoin-bygning, går shoji-skodderne helt ud til hjørnerne. Her kunne
man med lidt god vilje finde diagonale kig gennem de
interiøre rum, men de inviterede ikke, og havde ikke samme kraft og selvfølgelighed som de frontale relationer
mellem bygningens enkelte rum.
Katsuras diagonale kompositionen giver adgang til optimal ventilation i sommerperioden. Man kunne forestille
sig i den varmeste sommer, hvis alle shoji i Shin-goten blev
taget væk, og man i stedet hængte delvist gennemsigtige
bambusjalousier op, at der ville opstå et diagonalt, rumligt
flow. Men det ville måske snarere fornemmes som et karakter- eller retningsløst rum. Jeg oplevede kun diagonalens betydning som rumforbindende i mellemzonen
mellem inde og ude, når man så diagonalt langs facaden og denne fornemmelse var klart mest udtalt i Shin-goten,
hvor rumåbningerne ikke er begrænset til vægf ladernes
midterdel.
Hashimoto skriver, at de forskellige faser i Katsura Rikyus

Refleksioner i te-rummet

Katsuras hovedbygning er sammensat af flere bygninger i en diagonal komposition. Her er det fra venstre mod højre Shin-goten, Det nye palads, Musikrummet og Chu-shoin, Den midterste shoin. Ko-shoin, Den gamle shoin, ligger til højre for billedet i forlængelse af Chu-shoin

379

Shinju-an
udbygning karakteriserer udviklingen fra den tidlige sukiya-shoin til den fuldt udviklede sukiya-arkitektur,542 og man
kunne således sige at sukiya-arkitekturen gradvist frisatte
diagonalen. Men ser man på sukiya-arkitekturens videre
udvikling i Edo-perioden, er der ikke megen diagonalfrisættelse at spore. Selv den diagonale orden i bebyggelsesplanen, som ikke nødvendigvis medfører nogen diagonal
rumlig orden, blev aldrig almindelig.543
Som Ito Teiji påpeger det, havde Katsura ingen plads i japansk arkitekturhistorie forud for Bruno Tauts ankomst til
Japan i 1933. Først efter at Taut i samtaler og artikler havde
rost Katsura som et af verdens vidundere, fik japanerne
øjnene op for Katsuras kvaliteter. „Den skønhed, der åbenbarer sig ved Katsura, transcenderer forståelse. Det er den
skønhed, der kendetegner stor kunst,“ skrev Bruno Taut i
1933: „Når man står overfor et stor t kunstværk, f lyder
tårerne uimodståeligt. Skønheden i kunsten går ud over
den blotte form og gør os opmærksomme på den grænseløse ånd og tanke bag den.“ 544
Det Katsura, som Taut kom til, var et noget forsømt Katsura, præget af mange års manglende brug.545 Mange af
sukiya-arkitekturens materialer har så kort en levetid som
10-20 år eller mindre, og strå- og spåntag, tagrender og
nedløbsrør af bambus osv. fordrer en fortsat, opmærksom
vedligeholdelse. Efter omfattende restaureringer i 70erne,
er Katsura måske idag i bedre stand end på noget andet
tidspunkt siden Noritadas dage, men bygningerne står som
tomme, museale former og har ikke været brugt som beboelse i mere end 100 år. Og selvom haverne er yderst velholdte, bærer de præg af blive vist frem til stadig nye hold
af turister, hver time, hver dag. Diskrete små hegn er sat op
overalt i haven, men mosset er trampet bort i en bred bane
omkring roji-stiernes forfinede belægninger. Det er tydeligvis for meget forlangt af et moderne menneske at bruge
trædestenene.
Modernister som Taut og Gropius aflæste i den japanske
arkitektur en dobbelthed, som tydeligt kom til udtryk i
modstillingen mellem Katsura Rikyu og Toshugu-helligdommene i Nikko fra omtrent samme tid. Hvor de kun
havde foragt til overs overfor den dekadent dekorative
strømning, som Nikko repræsenterede, fandt de i Katsura
Shin-goten har langs de facader, der vender mod haven, en bred engawa med trægulv yderst og tatami-måtter inderst. Udenfor
de yderste papirskodder kan et sæt regnskodder trækkes for
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den arkitektoniske forløsning. Katsura løfter arkitekturen
til et højt, spirituelt plan, skrev Gropius begejstret: „This
is a lofty abode of man in equilibrium, in serenity.“546
Denne modsætning blev tolket som en generel modsætning, der kunne iagttages i alle aspekter af japansk kultur.
Den modsvarede forholdet mellem jomon-kulturen fra
cirka 10.000 f.Kr. til 3. århundrede f.Kr. og Yayoi-kulturen
fra cirka 3. århundrede f.Kr. til 3. århundrede e.Kr. Der fandtes således i den japanske æstetik på den ene side en dekorativt farveglad, fabulerende åre, der kunne tilbageføres til
jomon-tidens jæger-samler-kultur, mens den mere tilbageholdt disciplinerede strømning, som er udtrykt i Katsura,
havde sit udspring i en senere, risdyrkende Yayoi-kultur.
Denne forståelsesramme havde flere fordele. Dels imødekom og forklarede den udlændingenes tidlige analyser,
dels ledte den i spørgsmålet om den japanske æstetiks oprindelse opmærksomheden bort fra den kinesiske indflydelse. Efter mange hundrede år med et verdensbillede,
der begrænsede sig til Japan og det japanske blev spørgsmålet om det særligt japanske i det globale samfund i genåbningsfasen et stadig tilbagevendende spørgsmål af yderste vigtighed. Med en stor del af identiteten sublimeret ind
i samfundsidentiteten var det ikke tilfredsstillende kulturhistorisk set at blive reduceret til en yderlig, kinesisk provins med en lokal variant af den kinesiske moderkultur. Så
gav det mere næring til selvrespekten at aflæse den japanske form gennem tiderne som genereret af to japanske
urkræfter - spændingsfeltet mellem jomon og Yayoi.
I en sammenligning af keramiske kar fra jomon- og Yayoikulturen, skriver Kenzo Tange, at Yayoi-formerne „klart
fremviser begyndelsen til logik og intellektuel orden. Den
uhæmmede sans for volumen og bevægelse er borte. Man
finder i stedet fred og tilbageholdthed, ... og for første gang
i japansk historie kommer der en vis abstrakt kvalitet til
syne - et sikkert tegn på intellektuel virksomhed.“ Tange
skriver videre, at der i Yayoi-formerne er „en bevidst æstetik, som står i skarp kontrast til den ubevidste vitalitet i
jomon. Den ene er stilfærdig og underkastende, den anden
er dynamisk og rebelsk. Denne modsætning er på nogle
måder parallel til dén mellem de dionysiske og de apollinske elementer i det gamle Grækenland.“547

Tange modificerer dog senere denne parallel og skriver, at
jomon har en stærkt animistisk kvalitet, der ikke findes i
det dionysiske, ligesom der i jomon-kulturen ligger en ærefrygt overfor ånder og guder, som ligger fjernt fra den rent
menneskelige ekstase, som karakteriserer Dionysos-kulten.548 Tilsvarende, skriver Tange, mangler Yayoi den lykke,
der kommer af bevidstheden om at have besejret naturen,
og ligger dermed langt fra den apollinske kults triumferende energi. „Yayoi-kulturen repræsenterer en tilpasning til
naturen, i hvilken en øget æstetisk orden fører til en mindskelse af vitaliteten. På forunderlig vis må Yayoi-kulturen
søge næring i det jomonske, hvis den vil holde sig vital; de
to poler er nødvendige komplementer, [hvorimod] de dionysiske og apollinske måder er selvberoende. Således skal
den japanske kreativitets kilde findes i sammenkædningen
af Yayoi- og jomon-elementer.“549 Hvor jomon-Yayoi-polariteten for Tange dermed er en yin-yang-agtig relation, bruger
Taut og Gropius modstillingen mere vestligt-dualistisk som noget sandt overfor noget falskt, noget godt overfor
noget skidt osv.550
Tange ser Yayoi-polen som fremherskende i Heian-tidens
shinden-arkitektur, og som det dominerende værdisæt op
igennem Kamakura- og Muromachi-perioden. Efter en lang
pause træder jomon-kræfterne igen markant frem i det
kulturelle landskab i og med at skikkelser som Nobunaga,
Hideyoshi og de tidlige Tokugawaer bevægede sig fra slagmarken til magtens tinde. Dette kommer mest overvældende til syne i Nikko, skriver Tange. „Denne bygning synes at være det perfekte udtryk for den enevældige herskers æstetiske udsyn. Med dens myriader af farver, dens
glitrende tegl og talløse, blomstrende ornamenter har den
vundet det ry blandt almindelige mennesker at være så
perfekt smuk, at ingen måtte dø uden at have set den, og
siden den blev opført, har besøgende i stadige strømme
flokkedes ved dens døre - et excellent vidnesbyrd om det
besynderlige bånd, der både i Japan og i andre lande forbinder en diktator med sit folk.“551
Tange udvikler sin jomon-Yayoi-modstilling yderligere i
bogen Katsura. Tradition and Creation in Japanese Architecture. Men det er, som om jomon-Yayoi-tilgangen ikke
rigtig formår at nå til kernen i de problemstillinger, den

anvendes på. Det to-leddede perspektiv får slået endog
særdeles umage størrelser sammen. Opgaven svarer lidt til
at skulle analysere et kulturelt fænomen som Grundtvigs
folkehøjskoler ud fra en modstilling af dansk stenalder og
vikingetid. Samme opgave ville ikke blive meget lettere
med udgangspunkt i modstillingen af det dionysiske og det
apollinske. Det bliver ikke klarere af, at Tange læser klassekampsfragmenter ind i sit jomon-Yayoi-felt, for den dialektiske materialisme har altid undsagt det konkrete for det
generelle.
Selvom jomon-kræfterne i en lang periode fra risdyrkningens indførelse ikke var så manifeste, var de ikke helt borte
i tiden forud for Momoyama-tidens kraftudladning, skriver
Tange. Jomon-energierne ser han videreført i den jordnære
vitalitet, som satte bønderne i stand til at udføre deres
endeløse, manuelle arbejde. Hvor hoffolkene, poeterne og
de tidlige te-mestre idylliserede det fattige, sorgløse liv i
den simple hytte, var det for dé mennesker, for hvem dette
var den uomgængelige virkelighed, tilværelsens brutale
fakta. De kunne ikke efter forgodtbefindende vælge mellem at være enten rig eller fattig, og det er utænkeligt, at de
kunne have betragtet deres egen tilværelse som smuk, ligesom de aldrig kunne have gjort deres liv til en æstetisk
eller kunstnerisk form af den simple grund, at det overhovedet ikke var det, de ønskede, skriver Tange: „Deres liv
var en konstant skiftende, amorf kraft, primært rettet mod
at transformere sig selv. Dette er hvad jeg mener med en
form, der endnu ikke er formet, ... - en livskraft, som ikke
kender nogen balance, ingen grænser for skabelsen. Dette
er jomon-princippet.“ 552
Jomon-princippet slog ikke rent igennem i zen-haverne,
skriver Tange. Dertil var de for bevidste, for pedantiske og
for intellektuelle, og forbindelsen til bondestandens tilværelse for indirekte.553 Tange karakteriserer Rikyus og
hans tilhængeres te-pavilloner som ubehjælpsomme (painstakingly forlorn) og påpeger, at „Rikyu ved at konvertere
den skønhed, han fandt i bondens liv, til æstetisk form, fratog den sin spontanitet. Den sprudlende livskraft, den
kreative kraft og det tekniske potentiale var tabt i sukis
verden.“ I suki-perspektivet „blev [en bygnings] struktur
reduceret til et spørgsmål om visuel tilfredsstillelse, og
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Forestillingen om Heian-tidens forfinede og idealiserede hofliv, som det var skildret i Tale of Genji - her i en afbildning fra Edo-perioden
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intet blev tilføjet bortset fra kunstighed.“554
Tanges suki-analyse stammer fra slutningen af 60erne,
hvor betonmodernismen havde kronede dage. I disse år
skabte Tange en lang række bygningsværker, der helt bevidst vendte den japanske tradition ryggen. Ved en tale i
det nye CIAM (sept. 1959) sagde Tange, at han ikke troede
på, at traditionen som sådan hverken kunne bevares eller
vendes til en kreativ kraft. Var der stadig spor af traditionen
i hans arbejder, var det fordi de kreative evner ikke havde
slået til - fordi vi stadig var på vej mod en virkelig kreativitet.555 Det må tilføjes, at selvom Tange latterliggør Rikyus
te-rum for deres forlorenhed og manglende kraft, opgiver
Tange selv få år senere fuldstændig den visuelt strukturelle
ærlighed i sin arkitektur og excellerer i glascoatede bygninger, hvori det strukturelle er borte eller reduceret til et
rent æstetisk anliggende.556
Men Rikyu hverken romantiserede eller æstetiserede. For
ham var det æstetiske arbejde uomgængeligt, eksistentielt
og bydende nødvendigt. Det var, ligesom hans 30 år i zendoen, båret af en basal vedholdenhed af fuldt samme styrke som den bondens seje udholdenhed, som Tange romantiserer. Rikyus liv var - og det givetvis stærkere end nogen
bondetilværelse - rettet imod den definitive transformation.
Tange tager her fejl i sin læsning af sin egen tradition, eller
han forveksler den klarhed og konsekvens, hvormed den
tidlige te-æstetik blev udkrystalliseret, med de mange romantiserende iscenesættelser, hvormed te-ceremonien senere blev forplumret. Som vi har set det igennem dette
case-studie, var wabi-æstetikken i dens udspring et frontalangreb på den menneskelige eksistens’ begrænsninger - og
ikke en flegmatisk adspredelseskultur.
På den baggrund er Tange - noget paradoksalt - ikke nær
så forbeholden overfor Katsura. Midt i sine udtalte Yayoitræk rummer Katsura noget jomonsk, skriver Tange: „en
latent kraft, der er implicit i folkets dagligdag. ..... [Og] det
er denne spirende impuls, der giver Katsura dens overvældende originalitet.557 Jomon- og Yayoi-traditionen stødte
sammen for første gang på den tid, hvor Katsura blev bygget, skriver Tange. Han ser i Katsura dialektikken mellem
tradition og (ny-)skabelse realiseret. Så hvor jomon-Yayoimodstillingen i sit udgangspunkt skulle belyse, hvordan

Yayoi-blomsten Katsura som arkitektur var Nikko overlegen, ender Tanges udfoldelse af jomon-Yayoi-modstillingen med at måtte tilskrive Katsuras kraft og originalitet
den jomonske grundkvalitet i Katsuras erklærede modsætning, Nikko.
Hisamatsu regner i sin bog Zen and the Fine Arts udtrykkeligt både Katsuras hovedbygninger og Shokin-tei
blandt sine eksempler på en fuldbyrdet zen-æstetik.558 Det
opleves også sådan på stedet. Selvom Toshihito og Noritada
ikke var udtalte zen-mennesker, og selvom deres æstetiske
forståelsesramme ikke var specifikt zen-defineret, har Katsuras haveanlæg og te-pavilloner en dyb resonans med
Hisamatsus karakteristika.559 Dette gælder selv for hovedbygningen, måske bortset fra en række elementer i den
senest tilføjede fløj, Shin-goten. Her har der sneget sig en
række kunstlede former og dekorative elementer ind, som
er bundet i deres eget udtryks referencer til et formaliseret
udtryk og dermed til dets begrænsninger som genre. Det
hæver sig således ikke over det regelbundne. Opmærksomhedspåkaldende, funktionsløse bronzeornamenter, kunstfærdige bearbejdninger af dørgreb og vægstykker over de
indvendige fusuma-vægge, nivellerede gulve samt ikke
mindst de koncentrerede opvisninger af formlege omkring
tsuke-shoin-elementets hylder og skabe dementerer næsten bygningernes øvrige renfærdighed. Men stort set repræsenterer Katsura en kreativitet, hvor jegets selvudtryk
er veget for et formløst Selvs udtryk.
Tange taler med væmmelse om „lugten af traditionen“
og har kun foragt for det selvbedrag, der ligger i at erklære
verden fantastisk som den var, da man ikke havde [den
moderne teknologis] muligheder for at forandre sine levevilkår. Han tager således afstand fra furyu-begrebet, som
gennemsyrede Muromachi-tidens livs- og kunstsyn. Det
rummer i Tanges læsning en fatalistisk realisme, der gennemsyrer den japanske tradition, hvor man tilpasser sig
naturen frem for at forme og bekæmpe.560 Men furyu, at
flyde med vinden, var i traditionen noget efterstræbelsesværdigt - en orientering i tilværelsen med resonans på
den kinesiske wu-wei-attitude. Furyu var i Ikkyus poesi et
stadigt tilbagevendende ord,561 og furyu er intimt forbundet med det responderende menneske. I Covell & Yamadas

karakteristik er furyu en transcendent spiritualitet og en
spirituel værdsættelse af livets enkle ting - livskvalitet frem
for (materiel) livskvantitet. Furyu er fuld opmærksomhed
omkring naturens gaver, som månen, regnen og vinden ...
en sammensmeltning med naturen, der leder til fredfyldt
ro. Æstetisk forfinelse af enhver art, samt det at finde elegance i livets umiddelbare udfoldelse og i naturens simple
hændelser.562
Hvor Vesten i sin Japan-interesse feterede Yayoi-universets introverte æstetik, havde Tange kun foragt for denne
meningsløse pænhed (meaningless prettiness). 563 Det var
denne stadige tilpasning, der havde fastholdt Japan i dets
tilbageståenhed. I sin fascination af den moderne civilisations jomonske kraftfuldhed advokerer Tange for en anderledes håndfast indgriben i omgivelserne. „Videnskabelig
teknik er det våben, med hvilket mennesket søger at besejre den materielle verden,“ skriver han: „Det er et udtryk
for menneskelig vitalitet, for viljen til at overleve midt
blandt fremmede kræfter. Hvis mennesket ikke har noget
ønske om at betvinge naturen, udvikler teknikkerne sig ikke.“ 564 Den metabolisme, som Tange omkring 1960 var
med til at tegne og som umiddelbart kunne synes at have
ansatser til økologiske træk, repræsenterede i virkeligheden et sådant aggressivt natursyn. Mennesket måtte bekæmpe naturens kræfter for at sikre sig sit livsrum, og opgaven var, som for eksempel med bebyggelsen af Tokyobugten, at sikre øgede udfoldelsesmuligheder for et Japan
i ekspansiv moderniseringsrus.
Hvor Tange advokerer for en beherskelse af den omgivende natur og demonstrerer en sådan herskerattitude i
sine projekter, var den te-kultur, han flegmatiserer, et målrettet forsøg på at kultivere den indre natur til et punkt,
der gengav mennesket dets ultimative frihed. Hvor Tanges
kamp står mod den ydre natur og fører os stadig længere
fra vores natur, var zen-menneskets kamp rettet mod de
vildfarelser, der adskiller os fra vores oprindelige natur. Klodens ressourcer har i dette århundrede vist sig definitivt
endelige, og de måder, hvorpå vi har forvaltet dem, har vist
sig i bedste fald uhensigtmæssige, i værste fald livstruende.
Vi står overfor at måtte betvinge vores trang til at kultivere
vore omgivelser eller drastisk at måtte forandre den måde,
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hvorpå vi kultiverer. Vi må redirigere denne kultiveringstrang til vores indre landskaber. Her ligger stadig store
opgaver og venter. Her er der stadig store, uopdyrkede vidder at opdage og kultivere, og en sådan målretning vil virke
korrigerende tilbage på den aggressivitet, hvormed vi nu
kultiverer [læs: destruerer] vores ydre omgivelser.
Dette er ikke skrevet for at hudflette Kenzo Tange, men
for at eksemplificere, hvordan den modernistiske arkitektur undsagde sig sin tradition og lagde former til en massiv
fremmedgørelse af det moderne menneske. Man kan supplerende til Tange sige, at også den rendyrkede jomon-kultur rummer sin egen undergang. En jomon-domineret verden behøver et substantielt korrektiv af Yayoi-harmonisering, for ikke at gå til grunde i sin egen dominans. Vi er
tvunget til at søge veje, der i højere grad samvirker med
omgivelserne, ikke blot på et teknologisk niveau, med CO2kvoter, varmetab og minimering af ressourceforbrug, men
også på et psykologisk og bevidsthedsmæssigt niveau igennem hele det underliggende værdimønster. Vi må genskabe et kulturelt program, hvis aktiviteter og målretning
genindskriver menneskeheden bæredygtigt i universet.
Til forskel fra det moderne bo- og arbejdssted placerede
det præindustrielle samfund sit menneske i en relativt
bæredygtig relation til det omgivende. Når jeg har taget fat
om wabi-æstetikken og zen-æstetikken i et hisamatsusk
perspektiv, er det fordi jeg i denne præcise kultivering og
målretning af menneskelivets basale forhold ser et værdisystem med stor inspiratorisk kraft i forhold til udviklingen
af et mere bæredygtigt samfund.
Stadig er det ikke lykkedes at skabe en overbevisende
arkitektur ud af det økologiske problemkompleks. Rækken
af solhuse og lavenergihuse, som udstiller deres eget økologisyns hjer teskærende primitivitet, samtidig med at de
ignorerer alle klassiske formfordringer, er allerede skræmmende lang. Nogle gange er det den økologiske idealisme,
der lader alle æstetiske og bygningskunstneriske fordringer
vige for programmatiske uomgængeligheder. Måske bliver
det bedre den dag, „de store“ arkitekter giver problemstillingen reel opmærksomhed. Men sandsynligvis bunder de
manglende resultater i, at vi stadig formulerer et så komplekst og integreret problemkompleks som det bæredyg-
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tige hus i helt fragmentariske, reducerede enkeltkrav. Byggeprogram og byggelovgivning, arkitekter og byggemåde
er endnu slet ikke gearet til at forstå, understøtte og opføre
bygninger, der som levende organismer vekselvirker med
deres omgivelser på en bæredygtig måde.
Måske er der noget fundamentalt uøkologisk i det arkitektursyn og i den kunstforståelse, der ligger bag dette
århundredes arkitekt- og arkitektur-forståelse. Måske bliver
det bæredygtige hus aldrig en størrelse, som tilgodeser den
nuværende arkitekt- og arkitekturforståelse. Måske vil udviklingen af det reelt bæredygtige virke tilbage på ikke
bare den tekniske form, men også på arkitektursynet.Vi vil
da kunne se en økologisk arkitektur vokse frem, hvis kunstbegreb har fælles klangbund med zen-æstetikken.
Jeg vil gerne runde dette case-studie af i Teigyoku-ken.
Disse få kvadratmeter, opført af genbrugsmaterialer i 1638,
opsummerer en stor del af den kulturelle proces, som
dette case-studie har søgt at indkredse: Hvordan en levende zens spontane udtryk i tilværelsen, som den kom til
udtryk i Ikkyus univers, i de følgende 200 år udfoldede en
omfattende vifte af kunstneriske og kulturelle udtryk. Det
udviklede sig i denne periode til et kulturelt kompleks,
som involverede store dele af det japanske samfundsliv.
Billedet er mere omfattede og komplekst end det, der her
har kunnet opridses. Men de skikkelser, vi med Shinju-an
som udsigtspunkt har fulgt, tegner - med deres udspring i
en levende zen - rygraden i denne proces.
Uden dette fundament i en spirituel vej ville hele denne
æstetiske afsøgning hurtigt reducere sig til sin egen stivnede form, og den ville aldrig have nået den dybde og klarhed, der gør, at dens kunstneriske afsondringer stadig idag
formår at få det moderne menneske i tale. Uden denne
spirituelle rodfæstelse ville øksehuggene i Teigyoku-kens
naka-bashira blot have været tilfældige øksehug i en kroget
pind. Nu skærer de til benet af den menneskelige eksistens
og taler direkte til hjertet - til vores oprindelige natur.
Som zen-mesteren Kobori indledende sagde, kom intetheden i Japan til udtryk i det æstetiske liv. Zen-æstetikkens
formsprog må derfor karakteriseres med termer, hvori begrebet mu indgår. Der findes i sproget et skrifttegn, ma,

som i samme periode udviklede stærke parallelle konnotationer. Skrifttegnet ma indgår i et væld af sammenhænge,
hvor det ofte betegner tidslige og rumlige afstande og intervaller.565 Blandt de japanske termer, der figurerer i dette
case-studie, kan nævnes inaka-ma og kyo-ma, kusari-noma og tokonoma, men anvendelsesspektret er meget vidt,
fra det helt konkrete til det rent abstrakte og psykiske rum.
Richard B. Pilgrim definerer ligefrem ma som et kulturelt
paradigme, der er til stede i kunstarterne, særlig i no-dramaet, men som findes overalt i samfundet og har været
med til at etablere den kulturelle identitet i Japan.566 „Ma
er resultatet af hændelser eller objekter, der ‘indrammer’ et
tomrum og giver det eksistens (and cause it to be),“ skriver Marc Peter Keane. I religiøs forstand bruges ma til at
repræsentere mu.567
Forbindelseslinjer ne mellem mu og ma er ganske uhåndgribelige, men eksisterer i alle kunstgrene - og i princippet i alle livets forhold. De fremstår måske tydeligst i
mere flygtige kunstarter som musikken og no-teatret, hvor
begrebet ma fik central betydning for håndteringen og udviklingen af en zen-baseret form. Intetheden manifesterede
sig i pausen, i intervallet, i vejrtrækningen, i fraseringen kort sagt i alle de forhold, der vækker et skuespil eller et
musikstykke til live. Men den figurerer også i mellemrummet i malerens og kalligrafens hvide papir, i søjleafstanden,
i sekvensen, i det tomme rum. Der var ligeledes stadige
ma-referencer, når man bevægede sig gennem rum og rojihave, eller når te-ceremoniens mange enkelte temae skulle
kædes sammen til et fortsat strømmende hele - her var
timingen, pausen, intervallet og overgangen fuldt så vigtige
situationer for at lade intetheden komme til udtryk.
Denne stadige kredsen om intethed og formløshed kunne måske kun vinde sin kraft og klarhed i en kultursfære,
der var dybt opta get af det formmæssige. Kunne wabiteens og sukiya-arkitekturens subtile opgør med formalismen have nået sin præcision og forfinelse uden en omgivende, formgennemtrængt japansk virkelighed?
I en samtale med te-mesteren John McGee ved te-skolen
Ura Senke pegede jeg på det forhold, at opnåelsen af det
formløse i Japan rygmarvsmæssigt antages at gå gennem
en endeløs verden af form, træning og disciplinering. Han

Refleksioner i te-rummet
svarede: „Ja det er et paradoks. Et forfærdeligt dilemma for
de fleste mennesker. Det gælder ikke kun chanoyu, men
for alle de japanske kunstarter: de vil give dig formen, kata,
den form du er nødt til at lære. Vejen er, at gennem at mestre formen vil du opnå en frihed fra formen. For de fleste
mennesker vil jeg sige, at de bliver fange af formen. De
kommer aldrig ud over formen.
De forskellige skoler bidrager på en måde dertil gennem
deres egen optagethed af at videreføre deres egen form man skal overholde disse former. Der er mennesker, der
oplever dette som meget begrænsende og som hindrende
for, at en virkelig artistisk form opstår. Andre oplever, at
uden denne type ledelse og kontinuitet ville alle disse former være uddøde for hundreder af år siden. Så dette er
også et paradoks.
I Vesten ser vi noget tilsvarende inden for musik, dans
osv. Hvis du og jeg ønsker at spille Mozart, må vi starte med
at lære C-dur-skalaen. Når vi har lært den, indfører vi ét
kryds, og vi har en G-dur-skala. Så kommer vi til D-dur og
med tre krydser til A-dur. Derefter begynder vi måske at
øve med ét b. Sådan er der lange rækker af små øvelser på
vejen til at blive en god musiker, og en dag kommer man
til en lille sonate af Mozart. Har man øvet sig godt, er man
i stand til at håndtere denne form og få noget smukt ud af
den, selvom man måske ikke er dybt musikalsk. Men har
man ikke øvet sig så meget, rammer man muligvis øjeblikke af skønhed, men helt givet også en masse mislyde.
Så vi har det samme fænomen i Vesten som i orienten.
Idag tænker mange mennesker, at man må gøre sig fri af
formerne for at opnå frihed. Man kan frigøre sig fra form
tidligt, og man kan frigøre sig fra form sent. Men man kan
ikke intellektuelt frigøre sig fra form.“568
Det moderne menneskes frigørelse fra form synes nogle
gange reduceret til et ejendomsforhold: Hvis man besidder
en form, er man fri til at gøre med den, hvad man vil.
Hvor kloden tydeligvis er ved at segne under opfyldelsen
af den amerikanske drøm, ville den kunne blomstre af en
menneskehed af opmærksomme te-drikkere, som havde
indset uendeligheden i det små - og endda have livsrum til
endnu et par milliarder suki-sha.
Teigyoku-kens naka-bashira, midterstolpen, med dens øksetilhugne, imperfekte æstetik
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