Para a minha família.
Amo-vos tal como sois.
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Uma nota sobre a utilização
da língua japonesa neste livro
Os nomes pessoais japoneses surgem na ordem tradicionalmente utilizada na língua portuguesa (nome seguido
de apelido) para facilitar a referência, exceto no caso de
figuras históricas, conhecidas comummente pela ordem
japonesa tradicional (apelido primeiro), como Matsuo
Bashō (apelido Matsuo).
Foi utilizado o sistema Hepburn para romanizar a
linguagem japonesa. O mácron foi utilizado para indicar as vogais longas, por exemplo, ū para um «u» longo,
incluindo topónimos familiarmente conhecidos sem o
mácron, como Tóquio e Quioto.
É utilizado ocasionalmente o sufixo –san para referir pessoas. Esta é uma forma educada de dizer Sr., Sra.
ou menina. O sufixo –sensei é utilizado em referência a
um professor ou mestre.
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はじめに

17

Capítulo 1: Origens, caraterísticas e relevância atual
do wabi sabi..............................................................................
「侘び寂び」
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79

Capítulo 4: Aceitação e desapego............................................
吾唯足知

103

Capítulo 5: Reformular o fracasso...........................................
七転び八起き
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A

os 21 anos de idade, deixei o Japão para fazer o meu caminho pelo grande e vasto mundo. Os oito anos durante os
quais fui jogador de futebol profissional na Série A da Liga
Italiana e na Premier League inglesa foram os mais importantes
da minha carreira desportiva. Enquanto pessoa, a experiência de
viver no estrangeiro mostrou-me como sair do ambiente familiar
nos permite realmente abrir os olhos e a mente.
Durante esses anos, trabalhei arduamente para aprender primeiro italiano, depois inglês. Quanto mais aprendia, mais percebia de que modo a língua proporciona uma janela para outras
culturas e pode ser uma porta para amizades duradouras.
Depois de abandonar o futebol, a seguir ao Campeonato do
Mundo de Futebol da FIFA de 2006, viajei pelo mundo nos anos
seguintes, conhecendo pessoas de diferentes origens. Onde quer
que fosse, as pessoas manifestavam interesse pelo Japão. Faziam-me todo o tipo de perguntas, muitas das quais não conseguia
responder, e dei-me conta então de que, apesar de ser japonês,
a minha própria cultura tinha uma profundidade e uma riqueza
que eu ainda não tinha apreciado verdadeiramente. Fiquei com
vontade de compreender o que havia de tão atraente na cultura
japonesa para pessoas de todo o mundo, pelo que tomei a decisão
de regressar ao Japão e descobrir por mim mesmo.
Transportava comigo a questão, «o que é a cultura?». Cultura
gastronómica, cultura de costumes, cultura japonesa… Queria
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compreender melhor esta ideia. Quando as pessoas utilizam o
termo «cultura» referem-se a um certo estilo de vida seguido por
um certo número de pessoas durante um período de tempo —
algo que criamos pela forma como vivemos. Assim sendo, decidi
visitar pessoas em vez de visitar lugares.
Passei os sete anos seguintes a explorar todos os cantos do
Japão, visitando cada uma das 47 prefeituras e passando tempo
com artesãos, agricultores, fabricantes de saqué, monges zen,
padres xintoístas e habitantes locais, e, embora me tivesse disposto a aprender sobre a cultura japonesa, acabei por aprender
acerca da vida.
Sempre que me levantava antes do nascer do Sol para passar
tempo com os agricultores que colhiam o seu arroz, cheirava o ar
antes de a chuva chegar ou observava os artesãos a criarem beleza
a partir de materiais que cresciam sob a própria sombra, aprendia
o que significa viver em harmonia com a Terra. A fruta suculenta
acabada de colher, o peixe acabado de pescar, o saqué cuidadosamente fabricado — a cada dentada, a cada gole, aprendia cada vez
mais a saborear realmente.
À medida que o tempo passava, reparei que estava a entrar no
ritmo da vida campestre, que é o ritmo da natureza e das estações
no Japão. A vida nas cidades permite-nos o acesso a muitas coisas
boas, mas simultaneamente estamos separados da natureza e o
ambiente artificial pode esgotar a nossa energia. Somente depois
de passar meses consecutivos no campo é que me dei conta do
quão melhor me sentia. Com mais energia, mais atento e feliz.
A nossa separação da natureza torna-se algo que tentamos
gerir e controlar, mas que pode libertar o seu impressionante
poder a qualquer momento. Creio que estamos no nosso melhor
e apreciamos cada dia, cada momento, quando vivemos em comunhão com a natureza, respeitando-a e permanecendo em sintonia
com ela.
O wabi sabi está intimamente entrelaçado nesta relação fundamental com a natureza. Prende-se com a aceitação da transitoriedade de todas as coisas e em experimentar a vida com todos
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os sentidos. Espero que este livro o inspire a encontrar o seu próprio ritmo e a descobrir a felicidade precisamente onde está.
Tendo conhecido a Beth há mais de 12 anos, e conhecendo a
sua dedicação enquanto estudiosa da vida japonesa, sei que ela
é a pessoa indicada para o conduzir nesta viagem.
Hidetoshi Nakata,
Tóquio, 2018
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uma noite fria de dezembro em Quioto, a antiga capital do Japão.
Pedalei, na mais completa escuridão, o caminho até Shōren-in,
um pequeno templo fora do circuito turístico, aninhado no sopé
das montanhas de Higashiyama. Esta noite os jardins do templo estão
suavemente iluminados, a luz ténue faz vibrar uma teia misteriosa
através da silhueta dos pinheiros e dos quiméricos bosques de bambu.
Descalço-me e entro, caminhando sobre um soalho muito brilhante,
polido por 800 anos de passos arrastados e vestes ondulantes. As tábuas
largas, manchadas e escurecidas pelo tempo, vêm do Palácio Imperial.
Sento-me nas traseiras da varanda que envolve todo o edifício, com os
dedos dos pés dormentes devido ao frio e a respiração visível em frente
ao meu rosto.
O incenso enche o ar. É como se cheirasse a cor púrpura de uma
forma que não consigo explicar. Luzes minúsculas espalhadas pelo
jardim desvanecem-se e desaparecem, milhares de estrelas respiram
em uníssono. Apenas a dez minutos de distância, a zona de entretenimento de Gion fervilha com a energia de turistas entusiasmados,
empresários bêbedos e gueixas atenciosas. Mas aqui, numa estrada
estreita e inclinada na extremidade leste da cidade, encontrei quietude.
Acima de mim, uma lua de chenille espreita através das árvores, lançando o seu feitiço prateado sobre a lagoa. As folhas caídas
patinam à superfície enquanto as carpas koi se esgueiram no fundo
das águas leitosas. Daqui a uma semana os ramos de muitas destas
árvores estarão despidos. Um mês mais tarde, talvez cobertos de neve.
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Apanho uma folha momiji caída, corada de vermelho-escuro e
enrolada nas pontas. É um tesouro de papel enrugado, como as costas
das mãos da minha avó. Abre-se um espaço no meu coração. Neste
exato momento, tenho tudo o que preciso. Sinto um contentamento
tranquilo, tingido pela melancolia de saber que este momento fugaz
não regressará jamais.
Este é o mundo do wabi sabi.

Descobrindo o wabi sabi
O wabi sabi é fundamental no sentido estético e na natureza
delicada dos japoneses. É uma visão do mundo que orienta a
forma como sentem a vida, embora raramente seja abordado
em conversas. A sua influência manifesta-se em todo o lado,
todavia, não está à vista em lugar algum. As pessoas sabem instintivamente o que representa o conceito de wabi sabi, mas poucas são as que conseguem articulá-lo. O wabi sabi é um enigma
fascinante, que promete uma sabedoria poderosa àqueles que
abrandam o suficiente para investigarem e o abordarem de coração aberto.
Visito o Japão há mais de duas décadas e vivi aqui durante
praticamente um terço desse tempo. A afinidade que sempre
senti pelos japoneses contraria a minha criação do outro lado do
mundo. Mergulhei na cultura, vivi com famílias japonesas que
não falavam inglês, trabalhei no mundo complexo dos negócios
e da administração local japonesa, passei mais de dez mil horas
a estudar e viajei muito pelo país. Todavia, e apesar disso tudo,
uma verdadeira definição do conceito profundamente emocional
de wabi sabi permanecia vaga. Conseguia senti-lo, mas faltavam
palavras para descrevê-lo.
Diversos estrangeiros mergulharam antes de mim no universo do wabi sabi, e a maioria concentrou-se nas caraterísticas
físicas dos objetos e ambientes que associavam à ideia. Contudo, para mim, essas explicações ficaram sempre aquém. Sinto
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há muito tempo que o wabi sabi é muito mais profundo do que
fomos levados a crer, fluindo por diversas áreas da vida. Somente
quando comecei a fazer a pesquisa para este livro é que percebi o
quão profundo é esse rio.

Porquê o wabi sabi?
Nos últimos anos, a sociedade acelerou o passo, o nosso stress
atingiu níveis muito elevados e fomo-nos tornando cada vez mais
obcecados por dinheiro, cargos, aparências e pela acumulação infinita de coisas. Há um sentimento de descontentamento crescente à medida que nos esforçamos mais e que recorremos a um
maior número de malabarismos. Estamos sobrecarregados de
trabalho, sobrecarregados de obrigações e assoberbados de um
modo geral.
Enquanto alguém que dedicou grande parte de uma década a
ajudar os outros a realinharem prioridades no sentido da construção de uma vida dedicada ao que se gosta de fazer, observei como
muitos de nós estamos a ficar doentes devido ao excesso de compromissos, às constantes comparações e juízos de valor e a um
discurso interno negativo. Vivemos sonâmbulos o nosso quotidiano, entorpecidos, passando muito do nosso tempo confinados
em caixas, prestando mais atenção a celebridades, publicidade e
redes sociais do que à exploração da nossa própria vida em todo
o seu rico potencial.
Desde há algum tempo que escuto os rumores crescentes de
uma lenta revolução, um anseio por uma vida mais simples e
significativa. Uma vida infundida de beleza, ligada à natureza,
vibrando com a energia do bem-estar quotidiano e construída em
redor do que realmente é importante para nós. À medida que
era mais procurada por pessoas exaustas, estagnadas e infelizes,
crescia em mim a necessidade de uma nova forma de abordar os
desafios e de ferramentas acessíveis que nos ajudassem a viver
vidas mais autênticas e inspiradas.
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Veio-me então à mente a elegância, calma e sentido de valorização subjacentes à cultura japonesa, que não vivenciei em mais
nenhum lugar, insinuando lições de vida enfiadas nas mangas do
quimono cultural. Suspeitava que poderia ter algo a ver com o conceito vago de wabi sabi, pelo que parti à descoberta da verdade oculta.

Definindo o indefinível
Tal como referi, tentar articular uma definição do wabi sabi é uma
tarefa complicada. É um pouco como o amor: conseguimos
explicar a nossa visão acerca do amor e de como o sentimos,
mas somente quando o sentimos por nós próprios é que sabemos realmente. Praticamente sem exceção, as conversas que
tive com japoneses sobre este tema começaram com «wabi sabi?
Hum… é muito difícil de explicar.» E a verdade é que a maioria
das pessoas nunca tentou articulá-lo e não vê necessidade de o
fazer. Cresceram com ele. Constitui o modo como se orientam no
mundo e apreciam a beleza. Está incrustado em quem são.
Todavia, uma vez que nunca fui de fugir de um desafio, prossegui. Bem, na realidade, esperei, observei e escutei. Quanto
mais espaço dava às pessoas para explorarem o significado desta
coisa indescritível que lhes era tão familiar, mais interessante se
tornava. Havia metáforas, gestos e inclinações de cabeça. Havia
mãos sobre o coração, longas pausas e referências repetidas ao
chá, ao zen e à natureza. A conversa terminava quase sempre
com «quero ler o seu livro».
O facto é que não existe uma definição universal de wabi
sabi na língua japonesa. Qualquer tentativa de a expressar será
sempre apenas a partir da perspetiva da pessoa que a explica.
A minha visão pessoal é a de alguém na posição pouco comum de
ser uma estudiosa do Japão e uma life coach. Na minha tentativa
de destilar os princípios do wabi sabi numa série de lições de vida
acessíveis, conversei com pessoas de todas as origens, debrucei-me sobre livros em bibliotecas antigas, visitei museus, meditei
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em templos sombrios, segurei taças de chá entre as mãos, passei tempo em contacto com a natureza e deambulei por entre
arquitetura japonesa secular. Depois de centenas de conversas
e uma investigação extensiva, concebi um conjunto de princípios orientadores, que espero que sejam lições valiosas para
todos nós. Pode encontrá-los a todos neste livro.

O segredo do wabi sabi
Ao remover lentamente as camadas de mistério, eis o que vim
a perceber: a verdadeira beleza do wabi sabi assenta não nas coisas, mas na natureza da vida em si mesma.
O wabi sabi consiste numa reação intuitiva à beleza,
que reflete a verdadeira natureza da vida.
O wabi sabi consiste na aceitação
e apreciação da natureza impermanente,
imperfeita e incompleta de tudo.
O wabi sabi consiste no reconhecimento das dádivas
de um estilo de vida simples, brando e natural.
O wabi sabi é um estado de alma. É uma inspiração profunda
e uma expiração lenta. É sentido num momento de verdadeira
apreciação — um momento perfeito num mundo imperfeito.
Podemos alimentá-lo através da nossa disponibilidade para prestar atenção aos pormenores e cultivar o deleite, e sentimo-lo
quando estamos a viver a versão mais autêntica e inspirada da
nossa vida.
Trata-se de vivenciar o mundo, fazendo realmente parte dele,
em lugar de ajuizar a partir das linhas laterais. Trata-se de permitir que a estratégia dê lugar à sensibilidade. Trata-se de dispor de
tempo para prestar atenção.
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Os princípios subjacentes ao wabi sabi podem ensinar-nos
lições de vida sobre o abandono da perfeição e a aceitação de
quem somos. Oferecem-nos ferramentas para escapar ao caos e
às pressões da vida moderna, de modo a conseguirmos ser felizes
com menos, e exortam-nos a procurar a beleza no quotidiano,
permitindo-nos ser motivados por ela e, dessa forma, sentir gratidão pela vida em si mesma.

Como utilizar este livro
De forma a compreendermos a profundidade e riqueza do wabi
sabi, começamos com uma pequena lição de história que define
o cenário de tudo o que está para vir. Apesar de este livro não ser
uma dissertação detalhada a respeito da estética, história, cultura,
filosofia ou religião japonesas, todos estes aspetos são abordados, na medida em que são tramas importantes no tecido da vida
japonesa. Se tiver interesse em ler mais sobre o tema ou precisar de inspiração para a sua própria jornada de descoberta, por
favor consulte a Bibliografia, na página 243 e as Notas sobre visitar
o Japão, na página 235.
Assim que tivermos uma noção das
O segredo do wabi
origens do wabi sabi, exploraremos as
sabi assenta em
suas caraterísticas, para nos ser fornecicaptar o mundo
da linguagem para pensar e conversar sonão com a mente
bre o tema. A seguir, debruçar-nos-emos
lógica, mas através
sobre o motivo pelo qual a sabedoria
do coração sensível.
antiga é tão relevante na atualidade. Tudo
isto é abordado no Capítulo 1, pelo que sugiro que o leia primeiro.
Do Capítulo 2 em diante partilho histórias, inspiração e conselhos para a aplicação do conceito em todas as áreas da sua vida.
Talvez prefira lê-lo de seguida ou consultá-lo de vez em quando,
dependendo do que mais lhe apetecer no momento. Não existe,
evidentemente, uma maneira perfeita de ler este livro. Cabe-lhe
a si retirar dele o que mais precisar.
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Viaje comigo
Este livro é um convite para viajar comigo no papel de um
curioso explorador em terra estranha. Saiba que está seguro
comigo a seu lado. O mapa que desenhei orientar-nos-á no percurso pouco conhecido, por caminhos tortuosos, através de antigos portões de madeira, em florestas milenares, ao longo de rios
sinuosos e no fundo das montanhas.
Este livro é um
De vez em quando iremos parar numa
convite para
casa de chá à beira da estrada para descansar
descontrair
um pouco e refletir, pedir boleia a estranhos
na beleza da vida
e ser abençoados com a inesperada sabeem qualquer
doria de novos amigos. Haverá momentos
momento
em que cantaremos enquanto caminhamos
e remover
e momentos em que nos sentiremos cantudo o que é
sados. Pode ser que paremos para banhar
desnecessário,
o corpo dorido em água termal ou sermos
para descobrir
silenciados pela neve que cai. Nalguns dias
o que existe no
levantar-nos-emos ao amanhecer, noutros
interior.
passearemos sob as estrelas.
Ao longo do caminho, encontrará o familiar e o desconhecido,
o antigo e novo. Algumas coisas desafiarão os próprios alicerces
daquilo que foi levado a acreditar. Estarei aqui consigo em todas
as etapas do caminho.
Comprometamo-nos a viajar devagar, explorando longínqua e
profundamente, à medida que partilho consigo esta antiga sabedoria japonesa.
A procura do wabi sabi é uma jornada em direção à essência
da vida em si mesma. Abra os olhos e abrace o mistério de tudo
o que está para vir.
Beth Kempton
Quioto, 2018
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possível passar uma vida inteira na companhia de japoneses sem nunca escutar em voz alta as palavras wabi sabi. Se
abrirmos o Kōjien, o dicionário japonês mais confiável atualmente disponível, não é possível encontrar o termo wabi sabi.1
Existem entradas para as palavras individuais wabi e sabi, mas
não para a combinação destas. Existe na linguagem verbal e há
um pequeno número de livros em japonês sobre o tema, mas
geralmente habita nas mentes e nos corações, e não no papel.
Não consigo sequer lembrar-me de quando me deparei pela primeira vez com a expressão. É como se tivesse interiorizado por
osmose a filosofia do wabi sabi durante a minha estada no Japão.
Se pedir a um japonês para lhe explicar o wabi sabi, embora
provavelmente o reconheça, conforme já referi, ele terá dificuldade em formular uma definição. Não significa que os japoneses não o compreendam, mas a compreensão é intuitiva, e esta
é um reflexo de uma forma de pensar e aprender muito diferentes. Fora da aprendizagem académica, muito do que os japoneses absorvem é pela observação e experiência. Para um ocidental
lógico e racional, tal pode ser difícil de entender. Queremos um
passo-a-passo, um «como fazer» e traduções exatas, porém, oferecer especificidades e explicações completas não é como se faz no
Japão. Para apreciar realmente a sabedoria nesta cultura, precisamos de estar conscientes de que a verdadeira mensagem reside
frequentemente no que não é dito.
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As origens do wabi sabi
O termo wabi sabi (que pode ser escrito 侘 寂 ou 侘び寂び2)
surgiu sob a forma de duas palavras separadas, ambas impregnadas de valor estético, com raízes na literatura, cultura e religião. Wabi diz respeito a encontrar beleza na simplicidade, bem
como serenidade e riqueza espiritual no desapego do mundo
material. Sabi prende-se mais com a passagem do tempo, com
a forma como todas as coisas crescem e entram em decadência, e de como o envelhecimento modifica a natureza visual dessas coisas.
Ambos os conceitos são importantes na
Trata-se menos
cultura japonesa, mas provavelmente ainda
do que vemos
mais fascinante é o significado que as palae mais de como
vras assumem quando combinadas para se
vemos.
tornarem wabi sabi.

O cenário
Imagine o mundo em meados do século xvi, uma época de grande
exploração por navegadores europeus, com portugueses e espanhóis a inaugurarem rotas comerciais em todo o mundo. Era uma
época de colonialismo e mercantilismo, quando muitos países
seguiam uma política económica nacional de acumulação de
tanto ouro e prata quanto possível.
A tinta do Mona Lisa de Leonardo da Vinci mal tinha secado
e David tinha emergido do bloco de mármore de Miguel Ângelo
apenas há umas décadas, ao virar do século. Em Inglaterra,
Shakespeare escrevia a sua mais recente obra-prima.
A China florescia sob a égide da dinastia Ming e estava muito
mais avançada tecnologicamente do que o Ocidente. Também era
muito culta, havendo rumores de que os funcionários do governo
chinês eram incentivados a compor poesia e a praticar caligrafia
entre as reuniões oficiais.
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Entretanto, no final da Idade Média, o Japão via-se a braços
com um século de guerra e destruição. Fome, incêndios e desastres naturais frequentes assolaram a nação, os impostos eram
altos e a pobreza generalizada. A sociedade estava tão dividida,
que muitas pessoas comuns procuravam consolo no budismo,
que estava a ter uma influência significativa no modo como as
pessoas viviam.
Apesar de haver um imperador e uma corte, era o shōgun (líder
militar) quem detinha o verdadeiro poder. O país era governado
por uma classe militar de senhores feudais conhecidos como
daimyō, que estabeleceram domínios territoriais locais, exerciam
o seu poder a partir de castelos recém-construídos e instalavam
guerreiros samurais nas cidades que circundavam esses castelos,
para os protegerem e servirem nos seus exércitos.
Os samurais no nível hierárquico mais alto eram instruídos,
poderosos e conhecidos pela sua lealdade e dedicação extremas ao
serviço do seu senhor daimyō. O budismo zen era popular entre
eles, devido à sua ênfase na disciplina e na meditação. Vários
dos maiores templos da capital, Quioto, abrigavam os karesansui
(jardins de paisagem seca), que se dizia refletirem a essência da
natureza e inspirarem uma profunda contemplação.
Muitos samurais desenvolveram um interesse pelo ritual do
chá, quer graças ao impulso físico — ajudava-os a manterem-se
acordados durante longas vigias —, quer aos benefícios espirituais decorrentes da introdução de momentos de paz e harmonia na sua vida violenta. Viviam prontos para morrer, pelo que
acolhiam oportunidades de apreciar beleza numa vida que podia
terminar a qualquer momento.
Era uma época de crescimento para as grandes áreas urbanas,
e o Japão assistia à ascensão da classe mercantil, que enriquecia
graças aos empréstimos concedidos aos samurais, autorizados a
receber apenas um salário limitado. Essa atividade ocorria à margem da lei, pelo que os negociantes arriscavam ter a própria fortuna confiscada a qualquer altura, o que significava também que
se sentiam motivados para a aproveitarem enquanto durasse.
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Como resultado disso, e embora muitas pessoas comuns ainda
vivessem em relativa pobreza, as classes governantes e mercantis
tinham uma tendência para gastos extravagantes. Castelos ornamentados eram ostentados em telas adornadas a ouro. Eventos
sociais extravagantes eram populares entre os ricos, particularmente encontros para tomar chá. Quem estava no poder tinha
uma propensão para as taças de chá e utensílios chineses, que
rapidamente se tornaram símbolos de estatuto. Um observador
astuto teria conseguido perceber o surgimento de ideias contraditórias acerca do chá enquanto experiência espiritual e a coleção de
utensílios de chá enquanto demonstração ostensiva de riqueza.
Pois bem, guarde essa ideia enquanto fazemos um rápido
desvio pela história do chá.

A relação com o chá
Para explorar a origem da palavra wabi, é preciso que nos aventuremos no mundo do chá. O chá verde em pó matcha atualmente
associado à cerimónia do chá só chegou ao Japão em 1191. Foi
trazido da China durante a dinastia Song pelo monge Myōan
Eisai, que é considerado o fundador da escola Rinzai do budismo
zen no Japão. Foram plantadas sementes de chá em três lugares, incluindo Uji, perto de Quioto, que se manteria um produtor
mundial de chá nos séculos vindouros. O zen e o ideal do chá
propagaram-se rapidamente durante este período.
Já no século xv, o monge e mestre do chá, Murata Shukō,
havia reconhecido que o ato de preparar e beber chá poderia
constituir uma reflexão sobre os princípios zen e, como resultado, é-lhe atribuído um papel fundamental no desenvolvimento
da cerimónia do chá. Shōgun Yoshimasa, um defensor dos passatempos culturais, encomendou uma cerimónia do chá a Shukō,3
que aproveitou a oportunidade para levar o chá a um nível mais
profundo. De acordo com Okakura Kakuzo no seu ensaio seminal, O Livro do Chá, o Japão elevaria rapidamente o culto do chá
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a «uma religião esteta… assente na adoração do belo entre os factos sórdidos da existência quotidiana».4
Esta simplificação foi sujeita a uma evolução por um homem
chamado Takeno Jō, que estudou sob supervisão de dois discípulos de Shukō na primeira metade do século xvi. Jō era um
poeta, com um talento para expressar os ideais do chá em verso.
Realizou mudanças na sala de chá, de modo a incluir materiais
no seu estado natural, e mais tarde viria a ser uma influência
importante para Sen no Rikyū, empresário e mestre de chá de
Toyotomi Hideyoshi, um dos mais famosos senhores da guerra
do Japão.
Com o tempo, Sen no Rikyū viria a tornar-se conhecido como
o verdadeiro pai do chá.

A simplicidade enquanto ideal estético
Na segunda metade do século xvi, a cerimónia do chá tornou-se
um importante evento social e uma oportunidade para os ricos
exibirem a sua riqueza. Hideyoshi encheu a sua ostensiva casa de
chá toda em ouro com uma parafernália cara, a maioria importada da China. Ao mesmo tempo, o seu próprio mestre de chá,
Sen no Rikyū, estava a começar silenciosamente uma revolução,
ao reduzir significativamente o espaço físico da sala de chá para
alterar os princípios fundamentais dos ideais estéticos, despojando-o de volta ao que era realmente necessário: um espaço de reunião, uma saudação à natureza, uma chaleira e utensílios básicos
— e tempo para o chá.
Com pouco mais de três metros quadrados, a sala de chá intimista de Sen no Rikyū tinha menos de metade do tamanho tradicional. As janelas minúsculas reduziam ao mínimo o nível de
luz, de modo a que os convidados vivenciassem mais intensamente os seus outros sentidos. O anfitrião e os convidados ficavam tão próximos que conseguiam escutar a respiração uns dos
outros.
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Rikyū substitui uma jarra cara de porcelana céladon por uma
de bambu e uma dispendiosa taça chinesa por uma feita por um
fabricante de telhas chamado Chōjirō.5 Usava uma colher de
chá de bambu em vez de uma de marfim e reutilizou um balde
modesto em lugar de um extravagante recipiente de bronze para
a água.
Rikyū também tomou a decisão importante de trazer todos os
utensílios no início da cerimónia e removê-los a todos no final,
o que mantinha a sala simples e desobstruída, permitindo que
os convidados prestassem atenção ao ato de fazer chá, à delicada
beleza natural das flores sazonais cuidadosamente escolhidas e
à caligrafia poética e instigante do pensamento na alcova. Tudo
dizia respeito à experiência compartilhada naquele momento
particular.
De uma só vez, Rikyū transformou a cultura do chá de adoração da riqueza para a adoração da simplicidade, e o contraste
relativamente às escolhas estéticas de Hideyoshi não poderia ter
sido mais severa. Foi um passo radical e ousado para longe da tradição e da visão geral do que era desejável. Num tempo de austeridade entre as massas, Rikyū protestou contra a cultura do excesso
que predominava entre as classes dominantes, trazendo a estética
de volta ao básico: à beleza simples e ascética que inspirou a reflexão sobre a natureza da própria vida.

As origens do wabi
Embora Rikyū não tenha inventado a cerimónia do chá, nos
últimos anos da sua vida trouxe-a novamente para a filosofia da
simplicidade e da beleza natural, que ainda hoje continua a ser
importante na cultura japonesa. O chá de Rikyū veio a ser conhecido como «chá wabi».
A palavra wabi (que pode ser escrita 侘 ou 侘び) significa sabor
moderado.6 Originalmente, tinha ligações linguísticas à pobreza,
insuficiência e desespero, do verbo wabiru (侘びる — preocupar
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ou definhar)7 e do adjetivo relacionado wabishii (侘びしい — miserável, solitário, pobre).8
Como tal, foi refletida na literatura japonesa muitos séculos
antes da época de Rikyū — por exemplo, no Man’yōshū (literalmente, Coleção de Dez Mil Folhas) do século viii, a mais antiga
coleção existente de poesia japonesa, no famoso pequeno trabalho de Kamo no Chōmei, Hōjōki (Relatos da Minha Cabana),
escrito em 1212, e na poesia de Fujiwara no Teika (1162–1241).9
Porém, foi com a cerimónia do chá de Rikyū que o wabi passou
a representar o valor estético da simplicidade.
Enquanto termo estético, a beleza do wabi está no seu tom
subjacente de escuridão. É a beleza sublime entre as duras realidades da vida. Como escreveu o sacerdote budista Kenkō há sete
séculos, «devemos olhar para as flores da primavera somente em
pleno florescimento ou para a lua somente quando o céu está
limpo e sem nuvens?»10 A beleza não é evidente apenas no que é
alegre, sonoro ou óbvio.
O wabi implica uma quietude, com uma atmosfera de elevação acima do mundano. Trata-se de uma aceitação da realidade e
a perceção que a acompanha. Permite-nos perceber que, seja qual
for a nossa situação, existe beleza oculta algures.
O wabi descreve o sentimento gerado pelo reconhecimento
da beleza encontrada na simplicidade. É uma sensação de contentamento silencioso, longe das armadilhas de um mundo
materialista. Ao longo dos anos, os gostos mudaram e atualmente estão disponíveis muitos utensílios de chá decorativos,
mas o ideal do wabi continua a ser parte da filosofia do chá no
Japão.
Em última análise, o wabi é uma mentalidade que valoriza
a humildade, a simplicidade e a frugalidade enquanto rotas em
direção à tranquilidade e ao contentamento. O espírito do wabi
está profundamente ligado à ideia de aceitarmos que as nossas
verdadeiras necessidades são simples e de mostrarmos humildade face à e gratidão pela beleza que já existe exatamente onde
nos encontramos.
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