


THOMAS CLEARY s-a născut în 1949 și trăiește în
California. Deși a obţinut un doctorat în limbi și litera-
turi orientale la Harvard University, a preferat să aibă
contacte sporadice cu lumea universitară. Este unul dintre
cei mai cunoscuţi și importanţi traducători în limba
engleză ai înţelepciunii asiatice. A tradus zeci de cărţi
despre filozofia artelor marţiale, budism, taoism, confu-
cianism, islam etc., printre care Cartea celor cinci cercuri
de Miyamoto Musashi, Arta războiului de Sunzi, monu-
mentala Avatamsaka Sutra, comentarii din secolul al
XVIII-lea ale înţeleptului taoist Liu Yiming și, mai
recent, Coranul. 
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Cel care se consideră războinic trebuie să trăiască
mereu cu conștiinţa morţii, zi și noapte, din dimineaţa
primei zile a anului și până în ajunul Anului Nou.

Reflectând mereu la moarte, vei fi capabil să-ţi înde-
plinești îndatoririle familiale și să-ţi păstrezi devota-
mentul. Vei evita nenumărate nenorociri și calamităţi, vei
fi sănătos, în bună formă fizică și vei avea o viaţă înde-
lungată. Mai mult decât atât, vei fi mai virtuos și-ţi vei
desăvârși caracterul.

Și iată de ce: viaţa noastră vremelnică se aseamănă
cu roua serii și promoroaca zorilor. Deși toţi ne supu-
nem acestei ordini, viaţa războinicilor este cu mult mai
precară.

Cel care trăiește cu gândul că va avea o viaţă lungă
poate ajunge să-și neglijeze îndatoririle faţă de superiori
și să-și trateze cu nepăsare părinţii, socotind că are tot
timpul din lume ca să-și termine treaba sau să se îngri-
jească de părinţi.

Dacă însă vei înţelege că viaţa ta ar putea dispărea
până mâine, când vei primi ordine de la stăpân și când
vei trece pe la părinţi vei avea sentimentul că s-ar putea
să fie pentru ultima oară – așa că vei deveni cu adevărat
atent la stăpânul și părinţii tăi. Acestea sunt motivele
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pentru care, atât timp cât vei trăi având conștiinţa morţii,
vei fi devotat și vei avea mereu grijă de familia ta.

În orice caz, dacă ignori moartea și nu ești atent, uiţi
să fii precaut. Poţi jigni pe cineva și provoca o ceartă sau
te poţi răzvrăti împotriva unui lucru pe care altfel nici
nu l-ai fi observat. 

Sau, rătăcind prin locuri pe unde n-ai ce căuta, ames-
tecându-te în mulţime, îmbrâncești din greșeală vreun
nătărău și sfârșești într-o încăierare. Ţi-ai putea pierde
chiar viaţa, ai păta reputaţia superiorului tău și ai cauza
familiei tale neplăceri.

Toate acestea apar când nu te gândești mereu la
moarte și devii neatent.

Dacă însă te gândești tot timpul la moarte, războinic
fiind, atunci când vorbești și când le răspunzi celorlalţi,
înţelegi importanţa fiecărui cuvânt și nu dai curs certu-
rilor zadarnice. În mod firesc, nu frecventezi locurile
retrase și periculoase, nici măcar atunci când ești invitat,
așa că n-ai cum să intri în încurcături neașteptate. Iată
de ce spun că vei evita nenumărate nenorociri și cala-
mităţi dacă te vei gândi la moarte.

Indiferent de poziţia lor socială, oamenii mănâncă
prea mult, beau prea mult, duc în general o viaţă plină
de excese, nesănătoasă, și toate acestea din cauză că uită
de moarte. Abuzurile le obosesc organele interne, așa
că oamenii se îmbolnăvesc, rămân invalizi sau ajung să
moară de tineri.

Când trăiești cu ideea morţii, chiar și atunci când ești
tânăr și sănătos, știi deja cum să ai grijă de tine. Bei și
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mănânci moderat, eviţi să cazi în patima sexului și ești
în general prudent. Drept urmare, ești sănătos și ai o
viaţă lungă.

Dacă trăiești cu convingerea că existenţa ta pămân-
tească va fi una îndelungată, ești copleșit de dorinţe,
râvnești la bunurile altora, te atașezi de lucrurile pe care
le posezi și dezvolţi o mentalitate mercantilă.

Când te gândești tot timpul la moarte, lăcomia scade
în mod natural și nu mai ești zgârcit. Iată de ce spun
că ţi se îmbunătăţește caracterul.

Totuși apare întrebarea cum să nu uităm de moarte.
Să stai și să aștepţi moartea zi de zi, precum călugă-

rul Shinkai descris de Yoshida no Kenko în Tsurezuregusa,
poate fi un mod de existenţă potrivit călugărilor, care
însă nu corespunde scopului urmărit de educaţia mili-
tară. Dacă te confrunţi astfel cu moartea, îţi vei neglija
îndatoririle faţă de familie și superiori, iar spiritul război-
nic îţi va slăbi. Nu, așa ceva nu se acceptă!

Trebuie, în schimb, să-ţi îndeplinești zi și noapte înda-
toririle publice și private, iar când se întâmplă să ai timp
liber și mintea nu-ţi este ocupată cu altceva, să te gândești
atent la moarte. Se spune că marele erou Kusunoki
Masashige*, în sfaturile către fiul său Masayuki, îl îndem-
na pe tânăr: „Obișnuiește-te mereu cu moartea.“

Aceste sfaturi sunt, bineînţeles, adresate cavalerilor
neofiţi. 
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* Kusunoki Masashige (1294–1336), cunoscut strateg militar
care a luptat alături de împăratul Go-Daigo pentru a prelua
puterea shogunatului de la Kamakura (n.t.).
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