
   

Luna ce a trecut a fost “luna de revenire” de dupa 

vacanta. Incet-incet se umple sala de antrenament, inca 

ii mai asteptam pe cei care nu au revenit la Cluj, precum 

si pe cei care si-au prelungit vacanta. 

In aceasta luna am exersat Kihon de la tehnici 

primare, chiar dupa vacanta, pana la combinatii mai 

complicate formate din 4-5 tehnici. S-au mai exersat 

tehnici de picior, Mae Geri si Mawashi Geri din 

Zenkutsu Dachi si din Kamae. S-a pus accent pe 

echilibru si controlul centrului de greutate in stationare 

si in deplasare. Impingerea soldului in momentul impac-

tului a fost una din cerintele de baza privind tehnicile de 

picior exersate. S-au exersat aceste lovituri si la perna de 

antrenament. La fel, s-au exersat combinatii tehnice de 

Ashi Barai  urmat de proiectare la sol. Ca si Te Waza     

s-au exersat tehnici Uke dintre care Haito, Haishu, Tei-

sho, Juji si Osae. Ca si aplicatii, s-au exersat blocaje 

Osae cu Shotei si Shokutei, prin presarea atacului ad-

versarului.  

Alt capitol al antrenamnetului in luna ce a trecut, 

a fost tehnica dezechilibrarii adversarului. S-a punctat 

rolul parghiilor si cuplurilor de forte care realizeaza 

dezechilibrul adversarului. Ca urmare a exersarii aces-

tor tehnici s-a trecut la exemplificare, la lucrul cu 

partener, prin conducerea luptei din pozitie verticala la 

sol, continuata cu fixari si imobilizari la sol. 

La capitolul Kata, am mers pe mai multe directii, 

una dintre acestea a fost exersarea Kata-urilor cu-

noscute, la care s-a discutat si aplicat Bunkai-ul. S-a 

exersat pe ateliere de lucru si Oyo, la Kata-urile cu-

noscute. Partea cea mai importanta la Kata a fost 

invatarea unor tehnici din Kata nou pentru fiecare gru-

pa de studiu. S-a trecut mai apoi la legarea acestora si 

inchegarea Kata-ului nou.  

O alta directie a antrenamentului a fost Autoapa-

rarea. In cadrul acestei grupe s-au exersat tehnici simul-

tane de blocaj cu contra-atac, precum si degajari din 

prize. In acelasi timp, ca si aplicatii practice s-au reali-

zat situatii de lupta cu mai multi adversari, situatii  din 

care trebuia iesit si anihilat atacul. 

Ca o ultima precizare cu privire la antrenamentul 

din luna ce a trecut, este ca in marea majoritate a an-

trenamentelor, acestea au debutat cu o alergare de 10-

20 de ture de sala, asta contribuind la dezvoltarea con-

ditiei fizice a fiecaruia. O alta latura a antrenamentului 

fizic a fost repetarea Complexului Coreean de exercitii 

pentru forta si detenta.  

Ca obiectiv principal pentru luna ce urmeaza am 

stabilit terminarea studiului la Kata nou pentru fiecare 

grupa de studiu in parte, si trecerea la 

etapa de finisare a acestuia. 
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CRONOLOGIA EVENIMENTELOR                  
IMPORTANTE DIN  ISTORIA JAPONIEI 

?-300 i.e.n. -  Jomon 
       Japonezii preistorici au fost culegatori, 

pescari şi vanatori. 
  
300 i.e.n. - 300 e.n. -  Yayoi 
       Introducerea culturii orezului; incepe 

dezvoltarea unei ierarhii sociale; exista 
sute de triburi care treptat incep sa se 
unifice. 

  
300 - 538 - Kofun 
       In jurul anului 300 Japonia este pentru 

prima data in linii mari unificata. Mor-
minte mari (kofun) sunt construite 
pentru conducatorii decedaţi. 

  
538 - 710  - Asuka 
538(552) Introducerea budismului. 
604 Apare primul Cod de legi (Constituţie 

arhaica ) din  17 articole al prinţului 
Shotoku. 

645 Reforma Taika este introdusa. Incepe 
era Fujiwara. 

  
710-784 - Nara 
710 Nara devine pri-

ma capitala per-
manenta. 

784 Capitala se muta 
la Nagaoka. 

 
 794 - 1185 - Heian 
794 Capitala se muta 

la Heian (Kyoto). 
1016 Fujiwara 

Michinaga 
devine regent. 

 

1159 Clanul Taira sub conducerea lui Taira 
Kiyomori preia puterea dupa razboiul 
Heiji. 

1175 Este introdusa secta budista Jodo. 
1180-1185 Clanul Minamoto pune capat su-

premaţiei Taira in urma razboiului 
Gempei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1192 - 1333 - Kamakura 
1191 Secta Zen este introdusa. 
1192 Minamoto Yoritomo este numit Sho-

gun şi formeaza administraţia Kamaku-
ra. 

1221 Se incheie rebeliunea Jokyu ale carei 
lupte s-au purtat intre loialii impara-
tului retras Go-Toba şi forţele clanului 
Hojo, Forţele regenţilor shogunatului 
Kamakura au invins şi şi-au consolidat 
supremaţia. 

1232 Codul juridic, Shikimoku Joei este 
promulgat. 

1274 şi 1281 Mongolii incearca sa invadeze 
Japonia de doua ori, dar nu reuşesc, in 
principal din cauza condiţiilor meteoro-
logice nefavorabile. 

1333 Cade shogunatul (japoneza-bakufu) 
Kamakura. 
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1338 - 1573 -  Muromachi 
1334  Restauraţia Kemmu: imparatul resta-

bileşte puterea asupra Japoniei. 
1336 Ashikaga Takauji cucereşte Kyoto. 
1337 Imparatul fuge şi işi stabileşte curtea in 

sud, in  Yoshino. 
1338 Takauji formeaza guvernul Muromachi 

şi o a doua curte imperiala, in nord, in 
Kyoto. 

1392 Unificarea curţilor imperiale de Nord şi 
de Sud. 

1467-1477 Razboiul Onin. 
1542 Portughezii veniţi pe mare introduc ar-

mele de foc şi creştinismul in Japonia. 
1568 Oda Nobunaga intra in Kyoto. 
1573 Shogunatul Muromachi cade. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
1573 -1603  - Azuchi Momoyama 
1575 Clanul Takeda este infrant in batalia de 

la Nagashino. 
 
1582 Nobunaga este ucis şi urmeaza la succe-

siune conducatorul militar Toyotomi 
Hideyoshi. 

1588 Hideyoshi confisca armele posedate de 
ţarani şi instituţiile religioase, in aşa 
numita "vanatoare de  sabii". 

1590 Japonia este reunificata dupa caderea 
Odawara (Hojo). 

1592-1598 Invazie nereuşita in Coreea. 
1598 Moartea lui Hideyoshi. 
1600 Tokugawa Ieyasu işi infrange rivalii in 

batalia de la Sekigahara. 
 

1603 - 1867-  Edo 
1603 Ieyasu este numit Shogun şi      

fondeaza administraţia Tokugawa in 
Edo (Tokyo). 

1614 Ieyasu intensifica persecuţia 
creştinilor. 

1615 Clanul Toyotomi este distrus dupa 
ce Ieyasu cucereşte castelul Osaka. 

1639 Izolarea aproape completa a Ja-
poniei de restul lumii. 

1688-1703 Era Genroku: infloreşte 
creaţia populara. 

1792 Ruşii incearca fara succes sa sta-
bileasca relaţii comerciale  

         cu Japonia. 
1854 Reprezentantul administraţiei 

americane, Commodore                  
Matthew Perry forţeaza guvernul 
japonez sa deschida un numar limi-
tat de porturi pentru comerţul liber. 

 
1868-1912  - Meiji 
1868 Restauraţia imperiala  Meiji. 
1872 Construcţia primei linii de cale fe-

rata intre Tokyo şi Yokohama. 
1889 Constituţia Meiji este promulgata. 
1894-1895 Razboiul chino-japonez. 
1904-05 Razboiul ruso-japonez. 
1910 Anexarea Coreei. 
1912 Moartea imparatului Meiji. 
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1912-1926 -  Taisho 
1914-1918 Japonia se alatura forţelor aliate 

din primul razboi  mondial. 
1923 Marele cutremur Kanto devasteaza 

metropolele Tokyo şi Yokohama. 
 
1926-1989 - Showa 
1931 Provocari japoneze in Manciuria. 
1937 Incepe al doilea razboi chino-japonez. 
1941 Incepe razboiul din Pacific. 
1945 Japonia capituleza dupa atacul nuclear 

de la Hiroshima şi Nagasaki. 
1946 Este promulgata noua Constituţie. 
1952 Inceteaza ocupaţia aliata in Japonia. 
1956 Japonia devine membru al ONU. 
1972 Normalizarea relaţiilor cu China. 
1973 Criza petrolului. 
 
1989 - Heisei 
1993 Partidul tradiţional L.D.P. işi pierde         
          majoritatea in dieta. 
1995 Marele cutremur Hanshin din Kobe. 
          Atac cu gaz Sarin, in metroul din To    
          kyo de catre secta AUM. 
2009Partidul Democrat din Japonia devine  
          partid de guvernamant. 
2011Marele cutremur din estul Japoniei,     
         cu peste 15.000 de morţi. 

Jimmu (50 AD)  
Suizei  
Annei  
Itoku  
Kosho  
Koan (100 AD)  
Korei  
Kogen  
Kaika (200 AD)  
Sujin (219-249)  
Suinin (249-280)  
Keiko (280-316)  

Seimu (316-342)  
Chuai (343-346  
Oojin (346-395)  
Nintoku (395-427)  
Richu (427-432)  
Hanzei (433-438)  
Ingyo (438-453)  
Anko (453-456)  
Yuryaku (456-479)  
Seinei (480-484)  
Kenzo (485-487)  
Ninken (488-498)  
Buretsu (498-506)  
Keitai (507-531)  

Ankan (531-535)  
Senka (535-539)  
Kimmei (539-571)  
Bidatsu (572-585)  
Yomei (585-587)  
Sushun (587-592)  
Suiko (592-628)  
Jomei (629-641)  
Kogyoku (642-645)  
Kotoku (645-654)  
Saimei (655-661)  
Tenji (662-671)  

Kobun (671-672)  
Kemmu (673-686)  
Jito (690-697)  
Mommu (697-707)  
Gemmei (707-715)  
Gensho (715-724)  
Shomu (724-749)  
Koken (749-758)  
Junnin (758-764)  
Shotoku (764-770)  
Konin (770-781)  
 
 

 
IMPARATII JAPONIEI 
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Kammu (781-806)  
Heizei (806-824)  
Saga (823-842)  
Junna (833-840)  
Nimmyo (833-850)  
Montoku (850-858)  
Seiwa (858-876)  
Yozei (877-884)  
Koko (884-887)  
Uda (887-897)  
Daigo (897-930)  
Suzaku (930-946)  
Murakami (946-967)  
Reizei (967-969)  
Enyu (969-984)  
Kazan (984-986)  
Ichijo (986-1011)  
Sanjo (1011-1016)  
Go-Ichijo (1016-1036)  
Go-Suzaku (1036-1045)  
Go-Reizei (1045-1068)  
Go-Sanjo (1067-1072)  
Shirakawa (1072-1086)  
Horikawa (1086-1107)  
Toba (1107-1123)  
Sutoku (1123-1141)  
Konoye (1141-1155)  

Go-Shirakawa (1156-
1158)  
Nijo (1159-1165)  
Rokujo (1166-1168)  
Takakura (1169-1180)  
Antoku (1181-1183)  
Go-Toba (1184-1198)  
Tsuchimikado (1199-
1210)  
Juntoku (1211-1221)  
Chukyo (1221-1221)  
Go-Horikawa (1222-
1232)  
Shijo (1233-1242)  
Go-Saga (1243-1246)  
Go-Fukakusa (1247-1259)  
Kameyama (1260-1274)  
Go-Uda (1275-1287)  
Fushimi (1288-1298)  
Go-Fushimi (1299-1301)  
Go-Nijo (1302-1308)  
Hanazono (1309-1318)  
Go-Daigo (1319-1338)  
Go-Murakami (1339-
1368)  
Chokei (1369-1372)  
 

 

Go-Kameyama (1373-
1392)  
Go-Komatsu (1392-
1412)  
Shoko (1413-1428)  
Go-Hanazono (1429-
1464)  
Go-Tsuchimikado (1465
-1500)  
Go-Kashiwabara (1501-
1526)  
Go-Nara (1527-1557)  
Oogimachi (1558-1586)  
Go-Yozei (1587-1611)  
Go-Mi-no-o (1612-1629)  
Meisho (1630-1643)  
Go-Komyo (1644-1654)  
Go-Saiin (1655-1662)  
Reigen (1663-1686)  
Higashi-yama (1687-
1709)  

Nakamikado (1710-

1735)  

Sakuramachi (1736-

1746)  

Momozono (1746-1762)  

Go-Sakuramachi (1763-

1770)  

Go-Momozono (1771-

1779)  

Kokaku (1780-1816)  

Ninko (1817-1846)  

Komei (1847-1866)  

Meiji (1868-1912)  

Yoshihito (1912-1926)  

Hirohito (1926-1989)  

Akihito (1989-) 
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Castele 
din  

Japonia 

Castelul Himeji Castelul Matsumoto 

Castelul Kumamoto 

Castelul Osaka 

Castelul Hikone 

Castelul Nagoya 
Castelul Ueno 

Castelul Hiroshima 
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Yakuza este cuvantul japonez care descrie 
membrii organizatiei mafiote japoneze. 

La fel ca in multe alte state ale lumii, si 
impunatoarea societate japoneza se confrunta 
cu existenta crimei organizate. Ceea ce poarta 
numele de “yakuza”, manifestarea acestui 
fenomen, oarecum similara cu bine-cunoscuta 
“Cosa Nostra”, reprezinta insa un teritoriu 
mult mai profund, avand reminiscente din 
cultura si mentalitatea nipona timpurie si 
stranse legaturi cu codul Bushido. 

Nu se cunoaste o origine exacta a 
organizatiilor criminale japoneze deoarece 
acestea s-au dezvoltat in general din mai multi 
constituenti ai societatii traditionale.  

Una dintre teoriile care incearca sa explice 
originile gruparilor de acest fel trimite la niste 
personaje marcante din indepartatul secol 
XVI, si anume la fostii samurai ramasi fara 
stapan, numiti “rōnin”. Printre acestia existau 
persoane ce                           purtau denumirea 
de “kabukimono” (cei nebuni) sau “hatamoto 
yakko” (servitori ai shogunului), persoane care 
se imbracau foarte ciudat, vorbeau o japoneza 
vulgara si purtau sabii foarte lungi, hartuind 
oameni obisnuiti pentru propriul amuzament 
dar si pentru resurse. 

Alta teorie spune ca unii dintre 
predecesorii gruparilor yakuza sunt asa 
numitii “machiyakko” (servitorii orasului). 
Insa, si in aceste grupuri se aflau deseori 
rōnini, deoarece acestia aveau drept de posesie 
a sabiei.  

 
 

Semnificatia cuvantului 
“Yakuza” 

 
Cuvantul Yakuza inseamna ad litteram 

cifrele 8-9-3. "Ya" este 8, "ku" este 9, iar "za" 
este 3. Aceasta asociere de cifre provine de la 
o varianta japoneza a jocului Black Jack, 
Oicho-Kabu. Diferenta dintre cele doua jocuri 
este ca la Oicho-Kabu numarul castigator este 
19, in timp ce la Black Jack este 21. Astfel, 
suma dintre 8,9 si 3 este 20 - cifra care nu are 
nici o valoare la acest joc, Oicho-Kabu. De aici 
numele - Yakuza - care inseamna fara valoare 
pentru societate, ceea ce nu are aici sensul de 
fara utilitate, ci vrea sa ilustreze ca ca membrii 
Yakuza sunt oameni care - intr-un sens sau 
altul - nu se "potrivesc" cu societatea, 
inadaptabili. 

Ar mai fi posibila insa si o alta 
interpretare. Cu toate ca yakuza reprezinta cea 
mai proasta mana la jocul de carti numit 
“Oicho-kabu” – numele organizatiei poate 
sugera si faptul ca numai un jucator foarte 
iscusit putea juca aceasta pereche in favoarea 
sa. 

Yakuza 
 

(prima parte) 

 Analiza strategica a Japoniei, Ionescu, M.P.(2004)  http://red-zenith.blogspot.com/2004/12/analiza

-strategica-japoniei-draft.html 

 Articole, Yakuza http://www.roportal.ro/stiri/07-12-05/6.htm 

 Criminalitatea  violenta, corupţia, crima organizata. Recrudescenţa  violenţei  in societatea con-

temporana http://www.referatele.com/referate/drept/online3/Proiect-organizatii-crimi nale---  

Criminalitatea--violenta--coruptia--crima-organizata--Recrudescenta-.php 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_japonez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mafia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Shogun
http://ro.wikipedia.org/wiki/Teorie
http://red-zenith.blogspot.com/2004/12/analiza-strategica-japoniei-draft.html
http://red-zenith.blogspot.com/2004/12/analiza-strategica-japoniei-draft.html
http://www.roportal.ro/stiri/07-12-05/6.htm
http://www.referatele.com/referate/drept/online3/Proiect-organizatii-criminale---Criminalitatea--violenta--coruptia--crima-organizata--Recrudescenta-.php
http://www.referatele.com/referate/drept/online3/Proiect-organizatii-criminale---Criminalitatea--violenta--coruptia--crima-organizata--Recrudescenta-.php
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Origine si ritualuri 
 
Yakuza isi gaseste originile in anul 1612, 

cand indivizii numiti kabuki-mono au inceput 
sa atraga atentia autoritatilor locale. Ei purtau 
haine, tunsori si aveau manifestari 
comportamentale neadecvate. Kabuki-mono 
reprezentau un grup de samurai excentrici 
care puneau nume scandaloase grupurilor din 
care faceau parte. Loialitatea unora fata de 
ceilalti era insa remarcabila. Acesti indivizi se 
aparau unii pe ceilalti impotriva oricarei 
aminintari, chiar si cand aceasta avea ca tinta 
membrii familiilor din care ei faceau parte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fapt, acesti kabuki-mono erau supusii 

shogunului, fiind cunoscuti si sub numele de 
hatamoto-yokko (supusii  shogunului). 
Grupurile erau formate din aproximativ 
500,000 de samurai, care au ramas fara 
ocupatie in perioada de pace din era 
Tokugawa, devenind ronini (samurai fara 
conducator/stapan). Multi dintre ei au devenit 
banditi, pradand orase si sate japoneze.  

Acesti hatamoto-yakko nu sunt insa 
stramosii Yakuzei.  

In realitate, Yakuza considera ca stramosii 
sai sunt machi-yokko (“cei care serveau 
orasul”).  

 
Acesti oameni au fost cei care au luat 

armele si au aparat orasele si satele de 
hatamoto-yokko. Acesti indivizi aveau diverse 
ocupatii: hangii, vanzatori, muncitori, 
razboinici fara casa, alti ronini, etc.  

Machi-yokko au devenit foarte apropiati 
fata de colegii, precum si fata de liderii lor, 
dezvoltand o relatie similara cu cea specifica 
Yakuzei actuale. Ei au devenit curand eroi, 
laudati de populatia urbana pentru actiunile 
lor impotriva  hatamoto-yakko, cu atat mai 
mult cu cat nu aveau nici pregatirea, nici forta 
acestora din urma. Unii dintre machi-yakko 
au devenit chiar eroii unor povesti sau jocuri 
pentru copii. 

Yakuza nu a iesit la suprafata decat spre 
sfarsitul anilor 1700. Membrii includeau 
bakuto (jucatorii traditionali) si tekiya 
(“vanzatori stradali”). Acesti termeni sunt 
utilizati si astazi pentru a descrie membrii 
yakuza, cu toate ca dupa Al II-lea Razboi 
Mondial, a fost adaugat si un al treilea grup: 
gurentai.  

Multi din aceste grupuri au ca 
background: saracie, delincventa, inadaptare. 
Grupurile au mentinut o legatura stransa, 
bakuto actionand in majoritate in orase, 
tekiya operand in piete si targuri. 

Ceremonia de initiere s-a dezvoltat si ea in 
aceasta perioada. Procedeul  utilizat de 
Yakuza, nu implica ritualuri sangeroase ca si 
in cazul mafiei si triadelor, ci consta in 
schimbarea canilor de sake pentru a simboliza 
intrarea in Yakuza si inceputul relatiei oyabun
-kobun. Cantitatea de sake turnata in fiecare 
cana depindea de statutul fiecaruia, daca 
participantii erau tata-fiu, frate-frate, tanar-
varstnic, etc. Ceremonia se desfasura de obicei 
in fata unui altar Shintoist, dand astfel o 
semnificatie religioasa evenimentului. 

 

 CSS Organized Crime Menu http://www.alternatives.com/crime/menu.html 

 Mafia Links http://www.fsu.edu/~crimdo/faculty/waddell/mafia_links.html 

 Organized Crime, Yakuza  http://members.tripod.com/~orgcrime/japindex.htm 

 The Yakuza, the Japanese Mafia -- The Crime Library http://

www.crimelibrary.com/gangsters_outlaws/gang/yakuza/1.html 

http://www.alternatives.com/crime/menu.html
http://www.fsu.edu/~crimdo/faculty/waddell/mafia_links.html
http://members.tripod.com/~orgcrime/japindex.htm
http://www.crimelibrary.com/gangsters_outlaws/gang/yakuza/8.html
http://www.crimelibrary.com/gangsters_outlaws/gang/yakuza/1.html
http://www.crimelibrary.com/gangsters_outlaws/gang/yakuza/1.html
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Tekiya—Comerciantii 
 

Istoria membrilor tekiya este inca am-
plu dezbatuta. Cea mai acceptata teorie este ca 
tekiya erau vanzatori ambulanti de produse 
medicale, similari cu comerciantii de ulei de 
sarpe din vestul Americii.  

Acesti tekiya s-au unit pentru protectie 
si interese mutuale, fata de regimul Tokugawa. 
Ei au inceput sa controleze pietele, targurile.  

Tekiya respecta organizarea specifica 
Yakuza: oyabun, adjunct, ofiteri, membrii in-
rolati/locotenenti si ucenici/soldati. Oyabunul 
il controleaza pe kobun, alocarea standurilor 
precum si disponibilitatea bunurilor.  

 
 
El strange de asemenea renta si taxele 

de protectie. Pe la mijlocul anilor 1700, autori-
tatile feudale au realizat puterea crescand a 
tekiya-ei. Oyabun-ul avea autoritatea, fiind su-
pervizorul intregii activitati, astfel ca a devenit 
importanta si imaginea lui. El a inceput astfel 
sa poarte doua sabii asemeni samurailor. In 
aceasta perioada tekiya a inceput sa imbra-
tiseze si activitati criminale, desi in ansamblu 
activitatile pe care ei le desfasurau erau licite.  

 
 

Bakuto – Jucatorii 
 
Bakuto au aparut prima data in regimul 

Tokugawa. Ei au contribuit la mentinerea jo-
curilor traditionale japoneze. 

 
 
Yubitsume, obiceiul de taiere a de-

getului, a fost introdus de bakuto. Acest ritual 
era performat ca un act de scuza fata de        
oyabun, in cazul comiterii unei infractiuni, a 
neplatirii unei datorii, etc.  

Ca urmare a acestui act, invinsul nu 
mai putea sa manuiasca sabia indeajuns de 
bine si, automat, era mai slab in lupta. Pe 

masura ce aceeasi persoana aducea mai multe 
ofense superiorului sau, ajungea intr-un final 
sa ramana in totalitate fara deget sau fara mai 
multe degete. 

Acest ritual se desfasura pe o bucata de 
tesatura foarte curata, cu mana asezata cu pal-
ma in jos. Taierea se producea cu un cutit 
foarte bine ascutit, numit “tantō”. Apoi, partea 
taiata din deget se infasura in acea tesatura si 
se inmana pachetul sefului. In unele cazuri, si 
persoanelor excluse din yakuza li se poate cere 
sa execute acest act. Daca seful suprem nu este 
multumit doar cu acest ritual, se poate ajunge 
pana la sinucidere, sub semnul curatirii        
onoarei patate si spre iertarea celui ce a gresit. 

 

Onoarea, cea pentru a carei integritati s-a ajuns la un astfel de ritual, care simbolizeaza 

chiar sinuciderea atat de frecvrenta printre samurai, s-a nascut din teama de cadere in 

dizgratie. Japonezii au avut intotdeauna grija de imagine si de reputatie. » 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ritual
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Pentru samurai onoarea reprezenta totul. 
Onoarea insemna reputatie.                                    

Poate parea greu de crezut ca si virtutea 
numita “meiyo” (onoare) poate fi regasita 

printre cele pastrate si de gruparile 
yakuza, insa nu numai ca are o mare 

importanta, dar a dat si nastere, alaturi 
de virtutile 

deja expuse, 
unui fenomen 

care 
simbolizeaza 

moartea celui 
dezonorat, in 

numele 
pocaintei 

sincere in fata 
stapanului 

fata de care           
s-a gresit. 

 
 
Modernizarea   
Yakuzei 

 
      D a t o r i t a      
transformarilor şi       
schimbarilor, mai 
ales in plan social,  
dar mai ales dato-
rita creşterii economice a Japoniei care a 
devenit unul dintre cele mai puternice 
state din punct de vedere financiar şi a ex-
tinderii puterii economice japoneze in 
toata lumea, şi Yakuza a urmat o creştere 
asemanatoare economiei japoneze. 

              Nivelul record al activitaţii Yakuzei 
a fost atins in anul 1963 cand ea avea in 
structura 5200 de bande cu 184000 de 
membrii dar apoi datorita acţiunilor auto-
ritaţilor japoneze numarul bandelor a sca-
zut la 2500 iar cel al membrilor la 85-
90000 de membrii. 

In ceea ce priveste bine-cunoscutul 
obicei al membrilor yakuza de a-si tatua 
corpul, si acesta este tot o reminiscenta a 
“bakuto”. In general, membri yakuza isi tatuau 
cate un inel negru in jurul bratului, fiecare  
dintre aceste inele insemnand comiterea unei 
crime. In timp, aceste tatuaje au ajuns sa fie un 
simbol al puterii, devenit curand dupa aceea 
un test de rezistenta, de putere, fiind uneori 
necesare chiar si 100 de ore pentru finalizarea 
unui tatuaj al spatelui complet. In ziua de asta-
zi, tatuajele sunt uzitate pentru a arata  afil-
ierea la un anumit clan. In momentele in care 
se mai joaca “oicho-kabu” intre ei, membri ya-
kuza isi mai dezbraca camasile si le coboara 
pana la talie, descoperindu-si astfel tatuajele 
care le acopera uneori intreg corpul.  Nu sunt 
dese astfel de ocazii in care membri yakuza sa-
si lase la vedere tatuajele, ei iesind pe strada in 
genere cu camasi la baza gatului si cu maneci 
lungi. In limba japoneza tatuajul se numeste 
“irezumi”, acest cuvant insemnand introduc-
erea cernelii sub piele. Tatuajul a devenit legal 
din anul 1945. Tatuajul simboliza de asemenea 
neadaptarea la normele sociale. 

»Un lucru important, pastrat inca din strabuni este cel de a tine mai presus onoarea 

stapanului decat onoarea proprie. Sentimentul mortii onorabile este descris si in 

“Hagakure” (Cartea Samurailor) pe indelete. Conform acestui autor, tot o rusine sau o 

lasitate este si traiul vietii fara de tel.■ 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Samurai
http://ro.wikipedia.org/wiki/Moarte


11  

 

 
 Toamna in Japonia... 
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 Istoria femeii in Japonia antica este pli-
na de goluri, ca mai toate domeniile din istoria 
japoneza. 
       Deşi exista nenumarate povestiri, legende 
despre vitejia barbaţilor pe campul de lupta, 
istoria Japoniei este doar presarata cu exemple 
privind rolul femeii şi implicarea ei in razboaie. 
      Ca şi in alte societaţi femeia era vazuta ca 
fiind inferioara barbatului, rolul sau fiind inde-
osebi unul casnic.  
      Femeia japoneza era supusa (in ordine ier-
arhica) soţului, fiului, soacrei, avand ca ob-
ligaţii creşterea/ educarea copiilor şi adminis-
trarea gospodariei. 
      Deşi casta razboinicilor era una exclusiv 
masculina, exista suficiente dovezi scrise care 
sa ateste prezenţa feminina pe campul de lupta 
de-a lungul istoriei Japoniei.  
      Cu toate acestea trebuie subliniat faptul ca 
femeile nu erau incurajate sa se instruiasca in 
arta razboiu-lui, in manuirea diferitelor arme, 
cu atat mai puţin sa ia parte la razboaie. 
     Participarea lor la astfel de evenimente 
trebuie privita mai mult ca o excepţie, nu ca o 
regula.In scrierile japoneze femeile apar ca 
eroine care se sinucid odata cu moartea soţului 
lor; ca soţii captive; mame care cer fiilor sa raz-
bune moartea tatalui; ca femei ce manipuleaza 
razboinicii sa empatizeze cu suferinţa lor şi sa 
ucida copiii inamicilor, dar şi ca persoane ucise 
sau oferite ca prada de razboi soldaţilor.  
 
 
Exista, insa, şi scrieri care subliniaza spiritul 
bushi al femeilor prin angajarea acestora in 
lupte directe, in razboaie. 
       In general femeile care faceau parte din 
clasele mai inalte (in special cele din casta sa-
murailor) aveau acces la educaţie, prin urmare 
aveau şi şansa de a se deda cu utilizarea anu-
mitor arme şi interiorizarea unor tehnici de 
lupta. Pe parcursul Erei Tokugawa a inceput sa 
se puna un mai mare accent pe educaţia timpu-
rie a intregii populaţii, inclusiv a femeii, inteli-
genţa şi educaţia devenint noi atribute  

dezirabile la o soţie, alaturi de frumuseţea fizi-
ca.  
       Daca unei femei din elita Angliei i se cerea 
sa fie supusa şi fragila, de la o femeie samurai 
se aştepta supunere şi putere (datoria acesteia 
era sa indure). 
      Arma pe care o foloseau femeile samurai 
era naginata, insa aveau cunoştinţe şi despre 
utilizarea arcului, a sageţii şi sabiei. Naginata 
era cea mai importanta zestre a acestora atunci 
cand se casatoreau. Multe femei samurai, insa, 
preferau sa lupte cu arcul şi sageţile, intrucat 
aceste arme erau mai eficiente pe distanţe mai 
mari, iar naginata o foloseau mai degraba im-
potriva calareţilor şi pentru a taia tendoanele 
cailor adversarilor. 
 

Onna musha.                    
Femeile japoneze razboinice 

1.Turnbull Tephen (2010) -Samurai Women 1184-1877, Osprey Publishing 

2.Le Guide du Novice pour L5A, 10eme Partie- La condition Feminine 

(www.penombre.com) 

3.http://en.wikipedia.org/wiki/Hangaku_Gozen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hangaku_Gozen
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        Femeile razboinice (onna musha/ onna bus-
hi) rareori participau la razboaie, ci mai degraba 
la apararea casei, a comunitaţii sau a castelului. 
Atunci cand barbaţii erau plecaţi la razboi, iar in 
lipsa acestora satul/ comunitatea erau ame-
ninţate de inamici, batrana satului aduna toate  
 
femeile pentru a se apara de intruşi.  
       Orice femeie samurai purta cu sine un pum-
nal numit kaiken, folosit in special la savarşirea 
ritualului de sinucidere numit jigai (pentru a nu 
fi capturate, daca erau dezonorate). Femeia nu 
deţinea tehnici de lupta cu pumnalul, insa daca 
ajungea totuşi sa fie forţata sa lupte cu aceasta 
arma, atunci apuca pumnalul cu ambele maini, 
işi lasa greutatea in faţa astfel incat sa para ca o 
suliţa, dupa care alerga spre inamic cu scopul de 
a-l injunghia.  
       Spre deosebire de seppuku, savarşit de bar-
baţi cu pumnalul numit tantô prin eviscerarea 
pantecului, ritualul de sinucidere al femeii raz-
boinice consta in secţionarea venei jugulare, 
moartea producandu-se foarte rapid. Femeile nu 
aveau voie sa-şi faca sepukku, intrucat tehnica 
utilizata in acest ritual presupunea mutilarea 
corpului şi, prin urmare, producea dezonoare 
acesteia dupa deces. 
       De-a lungul istoriei Japoniei femeile din cla-
sa samurailor « au fost casatorite » cu anumite 
personalitaţi ale vremii prin mariaje aranjate, 
fiind folosite de insaşi familia lor şi ca mijloc de a 
obţine o mai buna poziţie sociala, politica, de a 
incheia pacea cu un anumit inamic, de a-şi arata 
loialitatea faţa de cineva. 
       Daca in mod normal se cere ca soţia sa fie 
loiala soţului sau şi noii familii, acest lucru nu se 
intampla intotdeauna, mai ales daca femeia era 
pusa in situaţia de a-şi demonstra loialitatea atat 
faţa de familia de origine, cat şi faţa de familia 
actuala.  
       In acest context au luat naştere avertismente 
precum: «Chiar daca ţi-a nascut şapte copii, ni-
ciodata sa nu ai incredere intr-o femeie », 
« Chiar şi atunci cand soţul şi soţia sunt singuri 
in intimitate, el nu trebuie sa-şi uite pumnalul », 
« Priveşte fiica draguţa a altui om ca pe un ina-
mic şi niciodata nu-i vizita casa ». 

 
Trasaturile  
valorizate la o 
femeie samurai 
erau  
umilinţa,  
supunerea,  
auto-controlul,  
puterea şi  
loialitatea,  
iar aceasta 
trebuia la randul 
sau sa exerseze  
auto-
disciplinarea. 

4. http://www.scnf.org/history2.html 

5. Amdur Ellis (2002)- Women Warriors of Japan (http://

www.koryu.com/library/wwj1.html) 

6. http://nihongoup.com/blog/tomoe-gozen-the-female-samurai/ 

http://www.scnf.org/history2.html
http://www.koryu.com/library/wwj1.html
http://www.koryu.com/library/wwj1.html
http://nihongoup.com/blog/tomoe-gozen-the-female-samurai/
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Se spune ca aceasta a fost ranita de o sageata, 
capturata şi dusa la Kamakura. Aici a cunoscut 
pe Asari Yoshito, un razboinic al Kai Genji, care a 
primit permisiunea shogunatului de a se casatori 
cu ea. 

 
■ In incercarea de a apara castelul de la ase-

diere (intrucat era ocupat de numeroase femei şi 
copii) soţia lui Mimura Kotoku s-a inarmat şi a 
condus 83 de soldaţi impotriva inamicului. 
Aceasta l-a provocat pe generalul Ura Hyobu la 
lupta, insa acesta a refuzat susţinand ca o femeie 
nu este un oponent demn de un razboinic. 
Femeia a refuzat sa se retraga, dar in timp ce 
soldaţii inamici o atacau, aceasta a reuşit sa 
scape şi sa se intoarca in castel.  

 
■ Dupa Razboiului Onin (1467-1477) au apa-

rut mai multe oportunitaţi pentru femei de a 
aparea pe campul de lupta. Un exemplu este 
Ichikawa Tsubone, care şi-a asumat responsabili-
tatea apararii Castelului Mushiro in lipsa soţului 
sau plecat in campanie. Un alt exemplu il ofera 
familia Shimazu, din S-ul Kyushu, care a folosit 
femei ca şi spioane. Se spune ca una dintre servi-
toarele de la castel a fost trimisa in tabara inami-
ca cu scopul de a raspandi informaţii false despre 
apararea castelului. 

Evenimente istorice care atesta 
prezenţa femeilor 

 pe campul de lupta: 
    ■ Deşi nu s-a demonstrat, inca, daca a 
fost cu adevarat o figura istorica sau, mai 
degraba un personaj fictiv, cea mai celebra 
femeie razboinica din cultura japoneza ra-
mane Tomoe Gozen, soţia lui Minamoto 
no Yoshinaka, despre care se spune ca era 
neinfricata şi descrisa ca avand nenumarate 
abilitaţi/ tehnici de lupta.  
    In Heike Monogatari este descrisa ca fi-
ind « deosebit de frumoasa, cu pielea alba, 
parul lung şi trasaturi incantatoare. Era, de 
asemenea, un remarcabil arcaş, iar ca spa-
dasin valora cat 1000 de razboinici, gata sa 
infrunte orice demon sau zeu, fie ca era ca-
lare sau nu. Ori de cate ori o lupta era imi-
nenta, Yoshinaka o trimitea ca prim capi-
tan, echipata cu armura puternica, cu o sa-
bie şi un arc, iar aceasta infaptuia mai multe 
acte eroice decat orice alt razboinic ». 
    Se spune ca, pentru a-i lasa soţului sau 
timp suficient pentru a realiza seppuku, To-
moe a navalit in tabara inamica, aruncandu
-se asupra celui mai puternic razboinic al 
adversarului, decapitandu-l. Cu toate aces-
tea, Yoshinaka a fost ucis de o sageata, iar 
despre Tomoe Gozen unii spun ca ar fi fost 
ucisa, alţii ca a supravieţuit şi a devenit ca-
lugariţa budhista (o practica pe care vadu-
vele samurailor o imbraţişau adesea). 
 
 
■ O alta femeie razboinica este Hangaku 
Gozen, cunoscuta şi ca Itagaki, vestita 
pentru abilitaţile sale in manuirea naginatei 
şi pentru conducerea unei garnizoane de 
3000 de razboinici impotriva a 10000 de 
luptatori ai Clanului Hojo, care urmareau sa 
atace şi sa ocupe Castelul Toeizakayama. 
Itagaki şi-a condus trupele in afara castelu-
lui, reuşind sa ucida un numar semnificativ 
de luptatori, inainte de a fi invinşi definitiv. 
      

7. http://en.wikipedia.org/wiki/Samurai 

8. http://www.worldspirituality.org/samurai-woman.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Samurai
http://www.worldspirituality.org/samurai-woman.html
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 ■ O alta femeie Aizu a fost Yamamoto 
Yaeko (1845-1932), care i-a inspirat şi incu-
rajat pe barbaţii clanului Aizu in timpul ase-
diului inaintat de catre forţele imperiale in 
29.10.1868. 
     Spre deosebire de Nakano, arma prefera-
ta de Yaeko a fost carabina Spencer. Aceasta 
a fost instruita de catre tatal sau (decedat in 
timpul asediului) in utilizarea armelor mo-
derne, dar şi a celor tradiţionale. 2973 de 
membrii Aizu au decedat in urma acestui 
eveniment, dintre care 52 copii şi 233 
femei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ■ In timpul Perioadei Edo (1603-1868)   
s-au inregistrat numeroase acte de razbu-
nare comise de femei.  
      Un astfel de exemplu il ofera razbunarea 
legala a surorilor Miyagino şi Shinobu 
impotriva samuraiului Shiga Daishichi, 
care, dintr-o greşeala, ucide pe tatal- fer-
mier al celor doua femei.  
      Acestea s-au retras o perioada de timp 
pentru a studia artele marţiale sub indru-
marea soţului samurai al lui Miyagino.  

    Dupa ce pregatirea lor a luat sfarşit, acestea 
au cerut permisiunea daimyo-ului de razbuna 
moartea tatalui lor. Astfel, Miyagino, inarma-
ta cu o naginata, iar Shinobu cu o kusarigama 
au reuşit sa-şi indeplineasca scopul.  
 
  ■ Cand Kato Kiyoshima şi Nabeshima Kat-
sushige au inaintat spre asedierea Castelului 
Yanagawa in 1600, drumul lor a fost blocat de 
o manastire, unde traia Ginchiyo (soţia di-
vorţata a lui Tachibana Muneshige), acum 
calugariţa budhista.  
 
    Intr-un ultim act de loialitate faţa de fostul 
sau soţ, Ginchiyo a organizat calugariţele din 
manastire intr-o mica rezistenţa armata im-
potriva adversarului. In final, Castelul Yana-
gawa a capitulat, iar Tachibana a ramas la 
conducerea acestuia insa pentru a favoriza 
Clanul Tokugawa. 

Femeile Castelului Hara s-au implicat 
activ in apararea acestuia in timpul Re-
beliunii Shimabara (1638).  
    Un tablou pictat in interiorul acestui 
castel arata cum soţiile şi fiicele sol-
daţilor garnizoanei aduc apa in galeţi 
de lemn şi lupta cot la cot cu barbaţii. 
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     Chiar daca rolul femeilor samurai in societatea japoneza 
antica era unul exclusiv casnic, acestea erau invaţate de mici, 
ca şi restul copiilor clanului, sa lupte cu sabii de lemn, şi, pe 
masura ce creşteau, sa-şi insuşeasca celelalte calitaţi de raz-
boinic, manuirea arcului şi calaritul. 
 
     Toate aceste cunoştinţe şi abilitaţi aveau sa le fie utile in 
educaţia propriilor copii şi, in caz de nevoie, in apararea pro-
priei familii şi proprietaţi. 
 
     In Bushido-Codul samurailor este subliniat faptul ca 
“tinerele fete erau educate in sensul de a-şi stapani sentimen-
tele şi nervii, de a manui armele şi mai ales sabia cu manerul 
lung “naginata”, dar şi faptul ca erau appreciate şi laudate 
“femeile care se eliberau de slabiciunile sexului lor şi desfaşu-
rau un curaj eroic demn de cel mai voinic barbat”. 
     Femeia japoneza considera ca fericirea ei este fericirea 
propriei familii. Aceasta, poate mai mult decat barbatul, nu 
ajunge sa gandeasca niciodata in termeni de „independenţa”, 
„eu” etc. 
 
      In locul independenţei, ea dezvolta şi cultiva, intr-o mare 
masura, o sensibilitate orientata inspre celalalt, sau, intr-o 
exprimare japoneza, nagare ni mi o makaseru (a te lasa in 
voia curentului), ce inseamna, in fapt, a renunţa deliberat la 
propria-ţi voinţa, in dorinţa de a crea o atmosfera armo-
nioasa intre cei din jur. 

     Cele mai autentice 
femei razboinice din isto-
ria Japoniei sunt consi-
derate femeile Aizu, care 
au fost antrenate in utili-
zarea naginatei şi a sa-
biei. Acestea au devenit 
celebre ca urmare a ase-
diului Castelului Aizu-
Wakamatsu din 1868.  
     Inarmate cu naginata 
şi sabii, Nakano Takeko, 
a condus cateva femei, 
cunoscute sub numele de 
Unitatea Joshigun, impo-
triva trupelor imperiale, 
inarmate cu arme de foc.  
    Nakano a fost in final 
impuşcata, insa sora sa, 
Masako, a reuşit sa-i taie 
capul pentru a nu cadea 
prada inamicilor. Se 
spune ca, in timp ce Cas-
telul era cucerit, o mare 
parte dintre membrii non
-combatanţi ai clanului s-
au sinucis (230 per-
soane). 

      
    Odata cu modernizarea, societatea japoneza a devenit tot mai 
mult o societate de tip masculin, ce are tendinţa de a lasa femeia in 
afara curentului. Dupa terminarea studiilor femeile japoneze aleg 
sa se angajeze, iar din momentul in care se casatoresc acestea re-
nunţa pentru a se dedica familiei. In prezent, insa, tot mai multe 
femei işi doresc o cariera, drept pentru care işi amana tot mai mult 
casatoria şi maternitatea. Din aceasta cauza rata natalitaţii a 
scazut foarte mult, Japonia confruntandu-se tot mai mult cu pro-
blema societaţii imbatranite. 
     Chiar daca exista multe goluri in istoria Japoniei in ceea ce 
priveşte evoluţia femeii, rolul şi importanţa ei in devenirea socie-
taţii nipone actuale nu este deloc neglijabil. In sangele şi inima ja-
ponezului inca mai pulseaza acel sacrificiu de sine dus la extrema 
(ex. « samuraii de la Fukushima »). 
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LA MULTI ANI ! 

Sarbatoritilor lunii Septembrie 

ANDREI 
ARTHUR 

KELEMEN 
ARPAD 

POP ILIE 
FLORIN 

 

 

« fii puternic, fii bland,  
fii frumos... » 

       Ultima femeie samurai a zilelor noastre 
poate fi considerata Keiko Fukuda, care la 
venerabila varsta de 98 de ani a devenit pri-
ma femeie care a reuşit sa obţina centura 
neagra cu cel mai inalt grad (10 dan) din 
JUDO. Numai 16 persoane au reuşit sa 
obţina aceasta onoare, dintre acestea 4 fiind 
inca in viaţa (inclusiv Sensei Keiko). 
       Singurul student supravieţuitor al lui 
Jiguro Kano, Sensei Fukuda a inceput prac-
ticarea Judo-ului inca din 1935. Pentru visul 
sau aceasta a sacrificat viaţa de familie 
(« Tot ce am facut a fost Judo...acesta a fost 
mariajul meu ») şi a trebuit sa aştepte 30 de 
ani pentru ca societatea sexista a vremii sa 
permita femeilor sa obţina un grad mai 
mare de 6 dan.  

         Chiar daca drumul spre atingerea scopului personal a fost lung, presarat cu obstacole şi numeroase sacrifi-
cii, Keiko Fukuda a reuşit sa surprinda adevaratul spirit bushido şi sa se dedice mai bine de 60 de ani ţelului 
sau. Aşa cum se subliniaza in Hagakure un samurai complet nu poate fi deviat de la scopul sau nici de zei, nici 
chiar de Buddha. 

Keiko Fukuda   

CAPRAR 
ANDREI  



18  

Poarta 
principala 

Nu ma mai deranja sa astept. Frigul 
sfredelitor din padure si pietrele de pavaj 
inghetate ce prin talpile picioarelor imi seca-
tuiau trupul de caldura, acum contau prea 
putin. Ceea ce imi tulbura linistea era mai 
degraba faptul ca eram pe cale sa fiu absor-
bit si măturat de un curent imens. 
   Totusi, pe masura ce freneticile-mi 
batai de inima treceau de zenit, simteam 
dintr-o data o pierdere de energie, ca si cum 
niste fire innodate, cumva s-ar destrama 
usor. Nu stiu cat timp am stat in fata portii 
in timp ce toate astea se intamplau, dar 
curând  dupa aceea un calugar a venit afara 
si a inceput sa se plimbe incet in jurul nostru 
raspandind amenintare.  Stinghiile de lemn 
intinse pe poteca pietruita scarţaiau cu fie-
care pas al sau. Nu era nici un alt sunet care 
sa sparga linistea. Cand i-am simtit prezenta 
langa mine, am devenit agitat si mi-am tinut 
respiratia. 
 
 
 Dupa scurt timp, s-a indreptat spre o 
persoana, si cu o voce joasa si uniforma,  
intreba: ”De ce ai venit aici?” 
Intrebarea neasteptata l-a lasat brusc pe 
destinatar  in impas, dar a reusit sa raspun-
da cu o voce apasata: “Am venit pentru dis-
ciplina monastica!” 
 “Zau? Si ce este disciplina monasti-
ca?” 
 Nici un raspuns.  
 “Te-am intrebat ceva.” 
 Tot nici un raspuns. 
  

“Mi-ai spus ca ai venit aici pentru disci-
plina monastica. Sau e doar un raspuns pre
-fabricat care nici macar nu stii ce inseam-
na?” 
      “Nu!” 
      “Atunci raspunde-mi!” 

            Petitionarul a fost inapt sa devina 
responsabil pentru afirmatiile sale. Chiar 
daca nu s-ar fi fastacit, intrebarea era vasta 
si nu se preta la un raspuns usor. 
 Vocea controlata, joasa, s-a trans-
format in ragnet.  
      “Nici un alt om atat de lipsit de ca-
racter, nu s-a infatisat in fata acestei porti!  
Du-te acasa!”  
Nenorocitul individ a primit o lovitura ce   
l-a lasat lat. Dupa ce s-a rostogolit la vale 
pana in capatul scarilor de piatra, s-a 
ridicat rapid si a urcat din nou treptele 
pana la capatul de sus, doar pentru a fi 
pocnit din nou fara mila. 
 
“Nu m-ai auzit? Am spus sa te duci acasa!” 
 O alta umilitoare prabusire. Iar si 
iar, a fost zburat, iar si iar s-a zbatut dis-
perat sa urce inapoi pana la capul scarilor, 
batut si indurerat. 
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Chiar daca si-ar fi dorit sa fuga,         
obligatiile de familie faceau parasirea 
manastirii imposibila. Eiheiji este centrul 
principal de antrenament al scolii Soto al 
Buddhismului Zen, si majoritatea antreno-
rilor sunt, ca si el, fii de preoti pe la filialele 
din tara – tineri ce au absolvit universitati 
Buddhiste, unde s-au bucurat de placerile 
tineretii. Purtand inca urmele agreabilului 
interludiu, fiecare s-a ras in cap, a imbracat 
o roba neagra de calugar si a parcurs un 
drum obositor spre Eiheiji. Unii, primind cu 
recunostiinta tutela de la tatal lor, sunt plini 
de hotarare solemna sa-si inchine viata   
preotiei. Altii au venit cu sentimente 
amestecate privind stransele legaturi ce ii tin 
ancorati de familiile lor. 

Intr-un anume fel, probabil este foarte 
usor doar sa aluneci pe şinele trasate inca 
inainte de a te naste, mergand tot inainte 
fara a o lua pe drumuri laturalnice. Dar ori-
cine a primit o educatie moderna, cu accent 
pe conceptul de “libertate”, nu se poate 
abtine de la serioase dubii asupra unui me-
diu in care a decide cum sa-ti traiesti pro-
pria viata nu este permis, unde singura li-
bertate de alegere este aceea de a renunta la 
tot de dragul traditiei de familie.  

 Este  un mit faptul ca toti cei ce vin la 
Eiheiji, au avut o trezire religioasa si se an-
gajeaza pe drumul Buddhismului, in cau-
tarea Iluminarii, subliniem insa ca nu este 
asa.  

Multi se umplu de resentimente la 
povara ce li se pune pe umeri. Inimi zdro-
bite, lacrimi inghitite, indragite vise schilo-
dite, si toate numai pentru a veni aici.  

Impovarati excesiv de asteptarile 
lacome ale familiei si enoriasilor, insotiti de 
pompoase cuvantari de felicitari, ei isi iau 
adio de la libertatea vietii ce au trait-o si isi 
croiesc singuri drumul spre muntii din Prefec-
tura Fukui. Oricit de tare si-ar dori sa fuga, nu 
au nicio alta scapare. De aceea, ori de cate ori 
sunt aruncati in jos pe scari, ei se catara de-a 

busilea inapoi in 
capul scarilor. 
Noi ceilalti eram 
subiectul acelu-
iasi dur intero-
gatoriu. Violen-
tati verbal, pal-
muiti, loviti si 
aruncati in jos 

pe scari. In comparatie cu imensitatea Portii 
Principale, trupurile noastre ce se rostogoleau 
pareau firave si nesemnificative. In compara-
tie cu trecerea secolelor de aici, vietile noastre 
scurte de numai doua- trei decenii cel mult 
erau doar o clipa. Iar acum, inaintea acestei 
inalte si impozante porti, eram scuturati ca 
firele de praf. Totusi am indurat fara a opune 
rezistenta, agatandu-ne cu disperare de hota-
rarea noastra. 

In final, calugarul    
s-a asezat calm in mijlocul 
portii, indicand spre pilonii 
de lemn laterali. “Poate 
vreunul din voi sa-mi spu-
na ce scrie aici?” 

 
Pe fiecare stalp 

atarna o tablita drep-
tunghiulara gravata in 
scrierea caligrafica a Chinezei clasice. Datau 
din 1820 si erau opera lui Mankai Hakuyo, 
abatele de atunci al manastirii Eiheiji.  
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Tablitele atinse de stihiile vremii vor-
beau din plin despre anii ce au trecut, dar 
inscriptiile erau magnifice, incarcate de spi-
rit astfel ca literele pareau pregatite sa-si ia 
zborul in vazduhul inalt. 

Calugarul citi cu voce tare inscriptia 
din dreapta, traducand-o in japoneza: “Aici 
traditia este stricta: nimeni, fie el instarit, 
important sau intelept nu poate trece prin 
aceasta poarta daca nu este dedicat din toata 
inima in a urma Adevarul.” Apoi a citit-o pe 
cea din stanga: “Poarta nu are usa ori 
lanturi, ci este intotdeauna deschisa; orice 
persoana cu credinta adevarata poate sa-i 
treaca pragul oricand”. Si continuă. “Ar 
trebui sa treceti prin aceasta poarta numai 
daca sunteti pregatiti sa dati totul disciplinei 
monastice. Pentru ultima oara, intrebati-va 
de ce sunteti aici. Numai cei cu o hotarare 
corespunzatoare ar trebui sa-si desfaca san-
dalele si sa intre.” 

Pentru o clipa, domni o tacere adan-
ca. Apoi, dintr-o data, toti am inceput sa ne 
dam jos sandalele. Desculti fiind, ne-am 
aliniat, asezand pachetele si palariile in fata 
noastra, am ingenunchiat de trei ori in di-
rectia Holului Buddha, drept inainte, pentru 
a ne semnala sosirea. Cu fiecare plecaciune 
imi aplecam fruntea spre podeaua de lemn, 
oferindu-ma in trup si spirit.  M-am simtit 
adanc tulburat in feluri in care nu as putea 
sa le explic.  

 
 
 
Ca negura dintre copaci ce dispare in 

razele matinale ale soarelui, am simtit inima 
usurandu-se, ca si cum o mare greutate mi 
se luase de pe umeri. 

Terminand acest ritual, in final l-am 
urmat pe calugar prin Poarta Principala, si 
in interiorul complexului, mergand cand 
spre stanga, cand spre dreapta prin 
coridoarele in zig-zag, inaintand tot mai 
adanc in spatiul sacru.  

Ungherele intunecate ale comple-
xului erau dominate de o liniste stranie.  Tot 
ce vedeam emana o stralucire searbada si 
greoaie; totul era intr-o solemna simplici-
tate. Pe masura ce ne croiam drumul in   
inima lui Eiheiji, simteam ca parca 
scurgerea timpului s-a schimbat. 
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Frunze maronii 

Cerul plin de tristete 

Inima franta 

 

Nori intunecati 

Petale de sakura 

Plutesc pe apa 

 

Sakura rosie 

Crengile cu bobocei 

Fericire dau 

 

Samurai rosu 

Sabia cea albastra 

Protectie din plin 

 

Lama cea de fier 

Apa ce-o linisteste 

Fumul dispare 

H 

A 

I 

K 

U 
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Dupa ce a  experimentat mai 

multe genuri, Kurosawa a obtinut 
recunoasterea internationala cu 
(Rashômon, 1950). A castigat 
premiul cel mare la Festivalul de 
Film de la Venetia, si a fost cel dintai 
care a aratat bogatia cinematografiei 
japoneze in Occident. 

Cui nu i s-a intamplat oare sa 
asocieze, simbolic vorbind, Asia in 
general si Japonia in special, cu acest 
obiect aducator de racoare. Poate 
putini dintre noi stiam ca evantaiul 
pliabil - ogi, caruia ii dedic aceste 
randuri, a fost inventat in Japonia, 
iar apoi a patruns in China si Korea.  

Evantaiul 
japonez 

Dar pe langa rolul estetic si latura 
feminina - Yin, evantaiului i s-a atribuit si 
un alt rol ce tine de masculin, de latura 
Yang. In acest sens razboinicii il foloseau 
fie pentru transmiterea de mesaje pe 
campul de lupta, fie ca arma in sine.  

Construit fie din lamele fine de lemn fie 
din hartie pliata, evantaiul poate fi un  

 
cadou in imprejurari speciale, el 
simbolizand prietenia, respectul si fiind un 
mesager al urarilor de bine. O alta 
conotatie sociala importanta era si aceea in 
care numarul de lamele ce compuneau 
evantaiul reflecta rangul celui ce-l purta. 
Evantaiul constituie in egala masura si 
suport de exprimare artistica, fiind prezent 
in artele plastice - ca obiect pictat sau ca 
subiect in diverse lucrari de pictura (ex. 
Hokusai - Cinci Evantaie) sau arta textila - 
si in coregrafie sau teatru (cel mai adesea 
in dansurile de maiko - geisha in devenire).  
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Video: http://www.youtube.com/watch?v=_E0v7YDuMPM 
http://www.youtube.com/watch?v=-NJhVZtNFDw 

Evantaiele de lupta - din lemn sau metal - 
puteau fi fie pliabile (tessen), fie fixe (gunbai- 
cunoscut mai ales din dohyo-ul de sumo, fiind 
purtat de arbitrii). Tessen, evantaiele pliabile 
metalice, mestesugite ca sa arate ca niste 
evantaie normale, inofensive sau pur si simplu 
bare solide in forma de evantai inchis aveau 
rol de arma (ca scut impotriva sagetilor sau ca 
proiectil) si puteau fi purtate de samurai mai 
ales in locurile unde sabiile sau alte arme erau 
interzise, de aceea unele scoli includeau 
mestesugul manuirii evantaiului ca arma.  
  

Arta luptei cu evantaiul s-a numit 
tessenjutsu. Folosirea evantaiului in lupta 
e prezenta in vechile legende japoneze, 
astfel eroul Yoshitsune reuseste sa pareze 

loviturile 
adversarului sau 
Benkei folosindu-
se de un evantai 
de fier. Se spune 
ca eroul legendei a 
fost instruit in 
arta manuirii 
tessen si a sabiei 
de o creatura 
mitologica numita 
tengu.  
 
 

Maiestria in tessenjutsu putea 
ajunge la un nivel atat de inalt incat 
luptatorul era capabil de a se apara doar 
cu evantaiul sau de loviturile de sabie ale 
adversarului sau si chiar de a-l rapune, 
in cele din urma, cu o singura fluturare 
de tessen, inca o data fiind astfel 
subliniat dublul rol al 
tessen in tessenjutsu, unul 
de aparare si celalalt de 
atac. 

Iata deci cum 
evantaiul, deseori minunat 
decorat, putea deveni din 
obiect ceremonial, arma. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Minamoto_no_Yoshitsune
http://en.wikipedia.org/wiki/Benkei
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Akira Kurosawa a fost un important 
regizor, producator si scenarist japonez, 
considerat unul dintre cei mai de valoare 
artisti din tara sa, si unul dintre numele 
mari ale cinematografiei universale. 

Si-a facut debutul ca regizor cu filmul 
(Sugata Sanshirô, 1943). In cativa ani, 
Kurosawa a ajuns la un nivel in care si-a 
permis o mai mare libertate de creatie 
(Drunken angel /Yoidore tenshi,1948). 
Acesta a fost primul film a facut fara 
interventia unui studio, si a marcat prima 
sa colaborare cu Toshiro Mifune. Sanjûrô, 
1962).  

Akira Kurosawa  

 
In urmatorii cativa ani a produs 

emotionantul (A trai / Ikiru, 1952), epicul 
(Cei Sapte samurai / Shichinin no samurai, 
1954), o adaptare dupa Shakespeare (Tronul 
insangerat / Kumonosu-jo, 1957), si doua 
comedii cu samurai (The Bodyguard/ Yôjinbô 
1961) si (Tsubaki Sanjûrô, 1962).  

 
In 1970 a facut un film, mai personal, cu 

buget redus  (Dodesukaden, 1970) care nu a 
fost bine primit de public. Kurosawa trece 
apoi printr-o criza datorata problemelor 
financiare si de sanatate, avand chiar o 
tentativa de sinucidere. El reuseste sa-si 
continue opera gratie unor finantari straine, 
fie ele rusesti (Vanatorul din taiga / Deruzu 
uzara, 1975) americane (Kagemusha, 1980) 
sau franceze (Ran, 1985 - o adaptare epica a 
lui Shakespeare "Regele Lear").  

 In urmatoarele decenii, cei doi vor 
face 16 filme impreuna. Mifune a devenit 
foarte apropiat de Kurosawa la fel cum a fost 
John Wayne cu idolul lui Kurosawa, 
regizorul John Ford.  

http://www.imdb.com/name/nm0000041/bio 

http://www.cinemarx.ro/persoane/Akira-Kurosawa-3233.html?biografie 

http://en.wikipedia.org/wiki/Akira_Kurosawa 

Max Tessier - „Filmul japonez” 

http://www.imdb.com/title/tt0036400/
http://www.imdb.com/name/nm0000041/bio
http://www.cinemarx.ro/persoane/Akira-Kurosawa-3233.html?biografie
http://en.wikipedia.org/wiki/Akira_Kurosawa
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Dupa ce a  experimentat mai 

multe genuri, Kurosawa a obtinut 
recunoasterea internationala cu 
(Rashômon, 1950). A castigat 
premiul cel mare la Festivalul de 
Film de la Venetia, si a fost cel dintai 
care a aratat bogatia cinematografiei 
japoneze in Occident. 

El a continuat sa lucreze si la optzeci de ani 
realizand cateva filme mai personale (Vise / 
Dreams, 1990), (Rhapsody in august / Hachi-
gatsu nr kyôshikyoku, 1991) si (Madadayo, 
1993). Filmele lui Kurosawa au fost 
intotdeauna mai populare in Occident decat in 
Japonia, unde criticii au privit cu suspiciune 
adaptari precum William Shakespeare, Fiodor 
Dostoievski, Maxim Gorki si Evan Hunter.  
 

Hollywoodul va incerca zadarnic sa reediteze 
succesul international avut de Cei sapte 
samurai cu remake-ul (Cei sapte magnifici / 
The Magnificent Seven). Aceeasi soarta o va 
avea si (Ultrajul / The Outrage), remake dupa 
Rashômon 

 

 
Dupa ce a 

experimentat mai 
multe genuri, 

Kurosawa a obtinut 
recunoasterea 

internationala cu 
(Rashômon, 1950).                        

A castigat premiul cel 
mare la Festivalul de 
Film de la Venetia, si 

a fost cel dintai care a 
aratat    bogatia 
cinematografiei 

japoneze in Occident. 
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Dupa ce a  experimentat mai 

multe genuri, Kurosawa a obtinut 
recunoasterea internationala cu 
(Rashômon, 1950). A castigat 
premiul cel mare la Festivalul de 
Film de la Venetia, si a fost cel dintai 
care a aratat bogatia cinematografiei 
japoneze in Occident. 

Samurai Warriors 
2 

  
 Dupa cum credeti si voi, Samurai 
Warriors 2 nu este un film. Este un joc asi-
atic produs de KOEI. Acesta a adus lumii o 
alta generatie de jocuri video.  
   Povestea jocului se petrece in Ja-
ponia medievala, unde mai multe clanuri se 
bat  pentru puterea suprema.                  
   Ce este amuzant sau ciudat este ca 
tu iti alegi un personaj cu care sa incepi 
lupta si ai numai o garda de corp si o arma-
ta de inamici care iti vor capul.  
   Pe mine m-a captivat jocul din pri-
ma. M-a socat acesta problema, dar nimic 
nu e imposibil. 
   Fiecare personaj din joc are o 
poveste. Jocul contine sapte personaje cu 
care te poti lupta: Yukimura Sanada,     
Mitsuhide Akechi, Oichi, Iegasu Tokugawa, 
Mitsunari Ishida, Ginchiyo Tachibama si 
Kotaro Fuma. 
    
 
 
 
 
 Samurai Warriors 2 are 4 feluri de a 
te juca. Acestea sunt: Story mode – unde 
afli povestea jocului. 
       Free mode – unde faci orice misiune  
vrei, 
       Survival mode – unde lupti pana la 
moarte, 
  si   Sugoroku – un tip de joc japonez, simi-
lar Monopoly-ului, numai ca in loc de piese 
sunt luptatorii din joc. 

    Ce m-a intristat pe mine este camera. 
In joc nu poti folosi mouse-ul, numai 
tastatura. Camera este fixata pe tine si tu 
trebuie sa te invarti ca sa vezi unde mergi. 
    Ce m-a bucurat insa este 
numaratoarea mortilor din joc. Omori o ar-
mata, trebuie sa stii la final cati inamici ai 
omorat. Eu cel mai mult am ajuns la 1000 de 
morti in survival mode. Sper sa-mi depasiti 
recordul. 
    Dar nu numai numaratoarea asta    
exista. Este si numarul de combouri de care 
toata lumea este interesata. 
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Dupa ce a  experimentat mai 

multe genuri, Kurosawa a obtinut 
recunoasterea internationala cu 
(Rashômon, 1950). A castigat 
premiul cel mare la Festivalul de 
Film de la Venetia, si a fost cel dintai 
care a aratat bogatia cinematografiei 
japoneze in Occident. 

Cel mai minunat lucru din joc este faptul ca 
armele tale au puteri speciale. 
   Fiecare personaj din joc este pe nivele si 
pe skills. 
 

   Va voi lasa doua linkuri mai jos, de unde 
puteti vedea cum este jocul si de unde puteti 
sa va faceti rost. 
 
http://thepiratebay.org/torrent/4264401 
 
http://www.youtube.com/watch?
v=G6jcEgFSl3U 

http://thepiratebay.org/torrent/4264401
http://www.youtube.com/watch?v=G6jcEgFSl3U
http://www.youtube.com/watch?v=G6jcEgFSl3U
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    O ceainarie cu specific japonez a 

fost deschisa pe strada Motilor la 

numarul 48. Ceainaria Sakura a fost 

realizata la initiativa presedintelui 

Cercului “Prietenii Japoniei”, 

Katsutaro Kawai. 

 Ceainaria Sakura este nu doar 

un local in care poţi savura in 

linişte un ceai, ci şi un loc in care 

manifestarile legate de cultura              

japoneza au deja un calendar al lor. 
 
 

Ceainaria Sakura 

Localuri cu                      
specific  japonez din Cluj 

 
 

Pentru mai multe informatii puteti vizita 
 
http://prietenii-japoniei.blogspot. 
com /2010_09_01_archive.html  
 
http://www.facebook.com/pages/Ceainaria-cu-specific-
japonez-Sakura/256228657739048?sk=wall#!/pages/
Ceainaria-cu-specific-japonez-Sakura/256228657739048?
sk=wall 

 
Restaurantul Japonez             

Tokyo 
 

 In august 2003 s-a deschis  primul 

restaurant cu specific japonez  din 

Cluj care se numea Kokoro" (inima).  

   Rafinamentul mancarurilor 

preparate conform retetelor  autentice 

japoneze, servirea impecabila si                    

profesionalismul bucatarilor origi-

nari japonezi a cucerit din ce in ce 

mai mult locuitorii Clujului. Pentru 

ca spatiul devenise neincapator 

pentru clienti, restaurantul s-a mutat 

intr-o locatie mai incapatoare.  

    Asa a aparut Restaurantul  To-

kyo Sushi . 

 
Pentru mai multe informatii puteti vizita 
 
http://www.tokyorestaurant.ro/home.html 
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Yakuza 
Moon,  

Shoko Tendo 
 
Shoko Tendo - 

fiica unui yakuza - 
a crescut in Japo 
nia anilor '70-'80, 
ducand o viaţa in-
cendiara care o 
plasa cel mai 
adesea dincolo de 
limita legii. Ca ur-
mare a unui joc 
greşit, tatal lui 
Shoko da faliment 
şi ajunge inglodat in datorii. Fiica lui aluneca 
pe calea delincvenţei juvenile, consuma 
peroxid şi are un comportament agresiv. Face 
inchisoare. Cand iese, in loc sa se intoarca in 
sanul familiei, isi reia activitatea de rebela, 
droguri, viata de noapte, etc. Se casatoreşte in 
final, dar apoi divorţeaza pentru a se dedica 
meseriei de dama de companie, un job destul 
de onorabil in Japonia şi care aduce mulţi 
bani. Aceasta carte este o autobiografie şi, 
prin autenticitatea ei, un fenomen cultural. 

Totusi…cat e fictiune si cat e adevar…
povestea e cea a unei tinere rebele care face 
un scop de viata din incalcarea regulilor si 
normelor sociale. Desi e o poveste terifianta, 
socanta prin cruzimea faptelor, totusi ii lip-
seste acea “autenticitate” e care i-ar fi confe-
rit-o descrierea mai multor aspecte cu privire 
la organizatie. Din cate ne putem da seama la 
o prima lecturare a cartii, tatal autoarei a de-
tinut o functie nu foarte importanta in orga-
nizatie (altfel nu ar fi ajuns la faliment si la 
situatia sociala precara). Desi faptele sunt 
usor exagerate in unele parti ale povestii, 
putem usor observa ca majoritatea con-
tactelor autoarei cu organizatia erau cu mem-
brii “de jos”, putin importanti,  nu cu 
“nucleul” organizatiei, astfel incat sa ne poata 
ilustra o imagine complexa despre Yakuza. 

E ca un puzzle dar in care avem doar 
piesele periferice, putem doar sa ne imagi-
nam partea centrala a Yakuzei. 

Cu toate acestea, cartea merita lecturata, e 
totusi o experienta a unei fiice de “gangster” 
si surprinde anumite aspecte despre organi-
zatie “din interior”, iar finalul cartii este sur-
prinzator, linistit si sugereaza ca intotdeauna 
exista un nou inceput… 

                                     Lectura placuta. 

Recomandare  
carte 

HAGAKURE 
Cartea 

samurailor, 
Yamamoto 
Tsunetomo  

 

“Iata ce a spus un anume 
spadasin in anii din 
urma ai carierei sale: 
Exista mai multe nivele 
de studiu in viata 
omului. Pe nivelul cel 
mai de jos, omul 
studiaza, dar nu invata 

nimic; intuitiv, el isi da seama cat de nepriceput 
este, la fel ca si cei din jur. Un asemenea om este 
lipsit de valoare.  
 Pe nivelul de mijloc el continua sa fie 
inutil, dar cel putin ajunge sa isi constientizeze 
propriile lipsuri, inclusiv lipsurile celor din jur.  
  
Pe nivelul superior, el se mandreste cu 
capacitatile sale, se bucura de laudele celor din 
jur si deplange lipsa de indemanare a semenilor 
sai. Un asemenea om este valoros.  
 Pe nivelul suprem, omul pare ca nu stie 
nimic. Acestea sunt cele patru nivele de 
cunoastere.  
 Mai exista si un al cincilea nivel, 
transcendent, care este mai presus de toate. Cel 
aflat pe acest nivel este constient de infinitatea 
Caii si de faptul ca aceasta nu se sfarseste 
niciodata. El isi cunoaste cu adevarat lipsurile si 
nu considera ca a reusit in vreun demers pe care 
l-a facut vreodata. Nu se mai mandreste cu 
capacitatile sale, dar se smereste in fata Caii. “ 
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