


Kenkō (1283?, Tōkyō–1350?, provincia Iga, astăzi prefectura Mie), autor
japonez şi călugăr budist, a scris în perioa da Muromachi şi Kama kura.
Kenkō (cunoscut şi sub numele de Urabe no Kaneyoshi sau Yoshida no
Kaneyoshi), fiu al unui oficial din administraţie, a devenit ofiţer al găr -
zilor palatului imperial. Mai târziu s-a retras din viaţa publică şi a deve -
nit călugăr al sectei Tendai. Deşi a scris şi poezie, a rămas cele bru pentru
Tsurezuregusa (Însemnări din ceasuri de ză bavă), una dintre cele mai stu diate
lucrări ale literaturii japoneze medievale. 

Donald Keene, important promotor al literaturii japoneze în ţările de
limbă engleză, este autorul şi traducătorul multor cărţi, printre care Four
Major Plays of Chikamatsu, Chūshingura (The Treasury of Loyal Retainers):
A Puppet Play şi Three Plays by Kōbō Abe.
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Prefaţă la cea de-a doua ediţie

Tsurezuregusa (Însemnări din ceasuri de zăbavă) este o carte
care oferă idei despre natura esteticii japoneze tradiţionale.
Probabil că nu aceasta a fost intenţia autorului, preotul Kenkō.
Poate că a inclus acele secţiuni din lucrările sale care evocă
felul în care vede el lumea din jur în primul rând pentru a-i
face pe cititori mai sensibili la expunerea la învăţături specific
budiste – cam ca mierea cu care se unge buza ceştii cu doctorie
amară, pomenită de Lucreţiu. Kenkō a trăit într-o epocă în
care părea să fie deplin limpede faptul că prezentul nu e
altceva decât o imitaţie jalnic de neizbutită a trecutului, o
epocă din ce în ce mai întunecată. Din această convingere au
izvorât in sis tenţa cu care vorbea de nesiguranţa acestei lumi şi
sfătuirea cititorilor să nu piardă nici o clipă şi să facă Marele
Pas al intrării pe Calea lui Buddha.

S-ar putea să fim ispitiţi să dăm mai puţină atenţie pasajelor
din carte care prezintă aceste credinţe budiste şi altele asemă nă -
toare decât observaţiilor lui despre chestiuni laice, cum ar fi ce
anume face o casă să fie plăcută, cum trebuie să se poarte un
domn când e în compania cuiva, cum să aşezi toate cele într-o
grădină. Părerile lui despre astfel de treburi lumeşti exprimă
nu numai propriile preferinţe şi pe cele din vremea sa, ci şi
prefe rinţele celor mai mulţi japonezi din ziua de azi care au
răgazul de a cugeta la chestiunile estetice. Aceste păreri sunt
valabile şi în cazul oamenilor din alte ţări care, într-o anumită
măsură, au căzut sub influenţa esteticii japoneze. Unor astfel
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de oameni le este uşor să fie de acord, pe baza propriei expe -
rienţe, când Kenkō deplânge casele bogătanilor pline de „piese
de mobilier chinezeşti şi japoneze ciudate şi rare“, chiar dacă nu
ajung la concluzia budistă că e foarte probabil ca astfel de case
să se prefacă într-o clipită în fum. 

Uneori, cititorii contemporani pot fi uimiţi de felul viu în care
a evocat el trăiri pe care le pot recunoaşte din propriile vieţi –
emoţii stârnite de o scrisoare de la un prieten care a murit, o
senzaţie inexplicabilă, dar incontestabilă, de déjà vu, reflecţiile
declanşate de priveliştea unei clădiri frumoase care acum e nă -
ruită. Aceste pasaje, chiar dacă se numără printre cele mai me -
morabile din lucrare, probabil că au fost incluse nu atât pentru
interesul lor omenesc, cât pentru ce dezvăluie ele despre tris -
teţea pe care o simţea Kenkō în lume.

Şi totuşi, Însemnări din ceasuri de zăbavă nu-i câtuşi de puţin
sumbră. Chiar dacă Kenkō era convins că lumea „reală“ este cea
în care vom merge după moarte, şi că trebuie să ne pregătim
pentru viaţa viitoare, cu siguranţă n-a crezut că lumea de acum
e un loc al ţărânei, în care suferinţa e uşurată doar de plăcerile
false şi efemere. Era sensibil, ca toţi japonezii, la schimbările ano -
timpurilor, desfătându-se cu fiecare. Tindea să sublinieze pă -
lirea şi ofilirea din ultima etapă a ciclului budist, dar ştia şi că
aceasta e urmată de naştere, că frunzele bătrâne cad din cauză
că sunt împinse pe dedesubt de frunzele noi. Iar bucuria pe
care i-o aducea această frumuseţe este descrisă prea emo ţio -
nant ca să fie o respingere. 

Kenkō avea, de asemenea, umor, după cum se arată peste tot
în lucrare, de-a dreptul fermecător în cea din urmă dintre pagini.
Aceasta este o carte la care ne întoarcem pentru plăcerea com -
paniei unui om extrem de rafinat.

DONALD KEENE
octombrie 1997

Prefaţă la cea de-a doua ediţie
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Ce senzaţie ciudată, de sminteală, am atunci când îmi dau
seama că mi-am petrecut zile întregi în faţa acestei pietre pentru
tuş, fără să am nimic mai bun de făcut1, aşternând la întâmplare
orice gând aiurit mi-a trecut prin cap.

1. Tsurezure naru mama ni, tradus aici prin „fără să am nimic mai bun
de făcut“, deschide secţiunea introductivă şi dă titlul, Tsurezuregusa.

1
Se pare că unui om nu-i trebuie altceva decât să fie născut

în lumea asta ca să-şi dorească multe lucruri. Poziţia împă ra -
tului, desigur, e mult prea înaltă pentru aspiraţiile noastre. Până
şi cele mai îndepărtate vlăstare împărăteşti1 sunt sacre, deoarece
nu sunt din sămânţă omenească. Nobilii obişnuiţi2, de rang care
îi îndreptăţeşte să aibă slujitori – ca să nu mai vorbim de cei ce
se află în măreţia singuratică a funcţiei de cancelar –, par să fie
foarte impunători, şi până şi copiii şi nepoţii lor, chiar dacă le
scade averea, încă mai au o eleganţă caracteristică. Persoanele
de rang mai mic care sunt destul de norocoase ca să-şi poată
ţine rangul pot să aibă un aer de mulţumire de sine şi, fără în -
doială, se cred foarte importante, dar în realitate sunt neîn -
semnate.

Nimeni nu trebuie să fie mai puţin invidiat decât un preot.
Sei Shōnagon3 a scris despre preoţi că în ochii celor din afară
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apar „ca nişte bucăţi de lemn“, o descriere potrivită. Clericii nu
impresionează pe nimeni, nici măcar atunci când fac paradă
de autoritatea lor şi importanţa lor este proclamată în gura
mare. E uşor să pricepi cum se face că omul sfânt Sōga4 a spus
că faima lumească nu le şade bine preoţilor, iar cei care o caută
încalcă învăţăturile lui Buddha. Un adevărat pustnic ar putea,
de fapt, să pară mai demn de admiraţie.

E de dorit ca faţa şi trupul unui bărbat să fie nespus de fru -
moase. Aş putea şedea o veşnicie alături de un bărbat, cu con -
diţia ca ceea ce spune să nu-mi zgârie urechile, să aibă farmec
şi să nu vorbească prea mult. Ce neplăcut e ca o persoană pe
care ai crezut-o distinsă să-şi dea pe faţă adevărata fire, care e
inferioară. Poziţia socială şi înfăţişarea unui bărbat sunt, pro -
babil, stabilite la naştere, dar de ce să nu treacă mintea unui
om de la înţelepciune la înţelepciune şi mai mare, dacă e pre dis -
pus la asta? Ce păcat că bărbaţi cu înfăţişare şi caracter minu -
nate se dovedesc a fi cu totul mediocri când au de-a face cu
persoane care le sunt inferioare şi ca poziţie, şi ca înfăţişare,
doar din pricină că n-au fost bine educaţi. 

Cunoaşterea învăţăturii consacrate5, capacitatea de a com -
pune poezii şi proză în limba chineză, cunoaşterea poeziei şi
muzicii japoneze, toate astea sunt de dorit, şi dacă un bărbat le
poate fi altora model în chestiunile legate de precedente şi de
ceremoniile de la Curte, el este cu adevărat impresionant. Sem -
nul unui bărbat de foarte bună calitate este faptul că scrie cu
uşurinţă într-un stil caligrafic acceptabil, cântă plăcut şi corect
şi, chiar dacă pare fără tragere de inimă atunci când i se oferă
băutură, nu e abstinent.

1. Take no sonō no sueha are sensul literal „ultimele frunze din grădina
de bambuşi“, referire la parcul construit de împăratul Xiao din Liang; a
ajuns să desemneze ultimele vlăstare ale unei familii imperiale.

2. Tadabito erau nobilii cu rang insuficient de înalt pentru a fi aleşi
în funcţia de regent sau de cancelar.

Kenkō
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3. Sei Shōnagon, care a scris Însemnări de căpătâi, a trăit cam între
965 şi 1010. Lucrarea ei l-a influenţat foarte mult pe Kenkō.

4. Sōga (917–1003), un preot de rang înalt al sectei Tendai, şi-a petre -
cut ultimii ani din viaţă retras din lume. Numele lui se pronunţă uneori
Zōga.

5. Învăţătură în sensul confucianist – folositoare la cârmuirea unei
ţări sau cu valoare morală intrinsecă.

2
Bărbatul care uită principiile înţelepte ale domniilor împă -

raţilor din vechime, care nu se sinchiseşte de necazurile poporu -
lui ori de răul făcut ţării, care se străduieşte să aibă cel mai
mare lux în toate, închipuindu-şi că acesta ar fi semnul măre -
ţiei, care se poartă de parcă lumea ar fi prea mică pentru el,
pare să aibă o jalnică lipsă de inteligenţă. Găseşti în Testamentul
seniorului Kujō1 următoarele instrucţiuni: „Descurcă-te cu ce
ai, de la costumul pentru Curte până la cai şi trăsuri. Nu te stră -
dui să fii elegant.“ Tot aşa, găseşti printre scrierile împăratului
aflat în retragere Juntoku2 despre ceremonialul Curţii urmă -
toarele: „Hainele purtate de împărat trebuie să fie simple şi
modeste.“

1. Kujō-dono i se spunea lui Fujiwara no Morosuke (908–960). Tes ta -
mentul (sau Avertismente) scris de el este tradus în lucrarea lui G.B. San -
som A History of Japan to 1334, pp. 180–183.

2. Împăratul Juntoku (1197–1242) a scris Kimpishō, un studiu al pre -
cedentelor şi uzanţelor Curţii, între 1218 şi 1221. Citatul lui Kenkō este
aproximativ. („Împăratul în retragere“, numit şi „împărat-călugăr“, îşi
păstra şi după abdicare puterea efectivă – n.ed.)

Tsurezuregusa
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3
Un bărbat poate fi nespus de priceput la orice altceva, dar

dacă nu-i place drăgostirea, simţi că are ceva cumplit de nela -
locul lui, ca şi cum ar fi un potir preţios care n-are fund. Ce
apariţie fermecătoare e îndrăgostitul, cu hainele pline de rouă
ori de chiciură, care umblă fără rost, se teme atât de tare de
mustrările părinţilor ori de bârfa lumii, încât mintea lui nu
cunoaşte vreo clipă de tihnă, înşiruie cu înfrigurare tertipuri
ce nu izbândesc; cu toate astea, cel mai adesea doarme singur,
şi niciodată somnul nu-i e adânc. Dar cel mai bine e ca băr ba -
tul să nu se lase cu totul în voia plăcerilor trupeşti, şi ca femei -
le să nu-l creadă o pradă uşoară.

4
E de admirat ca un bărbat să se gândească neabătut la viaţa

viitoare şi să nu şovăie în pioşenia sa faţă de Calea lui Buddha. 

5
Pentru un bărbat scufundat în jelirea necazurilor e mai

bine să-şi închidă poarta şi să trăiască retras, în linişte, fără să
aştepte nimic, aşa încât lumea să nu poată şti dacă e sau nu
acasă, decât să se hotărască în pripă să-şi radă capul şi să se
facă preot. Akimoto1, sfetnicul din mijloc, a zis cândva că doreşte
„să vadă luna surghiunului, deşi nevinovat de vreo fărădelege“.
E uşor să-ţi închipui de ce simţea asta.2

1. Minamoto no Akimoto (1000-1047) a abandonat o carieră pro mi -
ţătoare de slujbaş oficial şi a devenit călugăr budist în 1036, după moar -
tea împăratului Go-Ichijō.

Kenkō
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2. Mulţi comentatori japonezi îşi exprimă uimirea pricinuită de
dorinţa lui Akimoto; fără îndoială, el voia să simtă emoţiile poeţilor
celebri care au contemplat luna în exil. E greu de crezut că râvnea cu
adevărat să fie exilat.

6
Chiar şi membrilor nobilimii, ca să nu mai vorbim de per -

soanele neimportante, le-ar prii să nu aibă copii. Prinţul Kanea -
kira, Fujiwara no Koremichi şi Minamoto no Arihito1 îşi
doreau ca stirpea lor să se încheie cu ei. Fujiwara no Yoshifusa2,
con form relatării din Ōkagami3, era de aceeaşi părere. A scris:
„E mai bine să n-ai urmaşi. Ce ghinion ar fi dacă s-ar dovedi că
sunt mai prejos decât tine!“ Se spune că, atunci când prin -
ţul Shōtoku4 a pus să-i fie construit mormântul, încă din tim -
pul vieţii, le-a poruncit lucrătorilor „să taie aici, să cioplească
acolo – nu vreau să am urmaşi“.

1. Am spus numele acestor trei oameni, însă în text apar funcţiile
lor. Kaneakira (914–987) a fost fiul împăratului Daigo. Fujiwara no Kore -
michi (1093–1165) a avut, de fapt, trei copii. Minamoto no Arihito (1103–1147)
a fost nepotul împăratului Sanjō.

2. Fujiwara no Yoshifusa (804–872) a ajuns marele ministru. A avut
un copil, o fată.

3. Ōkagami (Marea oglindă) este un roman istoric care cuprinde pe -
rioada 850–1025, scris probabil spre sfârşitul secolului XI. Kenkō se refe -
ră la lucrare cu un titlu alternativ, Yotsugi no Okina no Monogatari. Citatul
nu se găseşte în nici una dintre versiunile care s-au păstrat.

4. Conform biografiei alcătuite în 917, prinţul Shōtoku (573–621) a
poruncit să i se construiască un mormânt modest, pentru ca urmaşii să
i se stingă. Conform aceluiaşi raţionament, un mormânt splendid le-ar
fi adus acestora prosperitate.

Tsurezuregusa
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7
De-ar fi ca omul să nu piară ca roua din Adashino1, să nu se

destrame ca fumul peste Toribeyama2, ci să dăinuiască veşnic
în lume, lucrurile şi-ar pierde puterea de a ne emoţiona!3 Cel
mai preţios lucru în viaţă este nesiguranţa ei. Uitaţi-vă la făp -
turi – nici una nu trăieşte la fel de mult ca omul. Musca din
luna mai nu apucă seara, cicadele verii nu cunosc nici primă -
vara, nici toamna. Ce sentiment minunat de negrăbit e să
trăieşti fie şi un singur an în seninătate deplină! Dacă asta nu
ţi-e destul, poţi trăi o mie de ani şi să simţi că n-a fost decât
visul unei nopţi. Nu putem trăi veşnic în această lume; de ce
să aşteptăm ca urâţenia să ne copleşească? Cu cât omul trăieşte
mai mult, cu atât mai multă ruşine îndură. Să mori cel mai
târziu înainte de a împlini patruzeci de ani e cel mai puţin ne -
atrăgător. După ce trece de această vârstă, omul doreşte (fără
să se ruşineze de înfăţişarea sa) să fie în compania altora. În
anii apusului e topit după nepoţi şi se roagă să aibă o viaţă lungă,
ca să-i poată vedea că o duc bine. Atenţia pe care o dă dorin -
ţelor lumeşti se adânceşte şi mai mult, şi treptat îşi pierde sensi -
bilitatea la frumuseţea lucrurilor, o situaţie vrednică de milă. 

1. Adashino era numele unui cimitir aflat, se pare, la nord-vestul ora -
şului Kyōto. Cuvântul adashi („efemer“) din numele acelui loc ex plică
folosirea frecventă a lui Adashino în poezie ca simbol al efemerităţii.
Adesea, roua este folosită cu acest sens.

2. Toribeyama este în continuare principalul cimitir din Kyōto.
Pomenirea fumului sugerează că leşurile au fost incinerate acolo.

3. Bine-cunoscuta expresie mono no aware se traduce aici prin „pu -
terea lucrurilor de a ne emoţiona“. S-a mai tradus şi prin „mila de lu -
cruri“, un sens mai literal.

Kenkō
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