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“De fato, se não tivéssemos essas velhas histórias para ler,
como iríamos nos distrair nas horas de tédio? Apesar disso,
dentre essas histórias fabricadas, encontramos algumas que
mostram a natureza humana e são escritas de forma
convincente, de modo que despertam o nosso interesse e nos
emocionam, mesmo sabendo que são coisas absurdas. Tamanha
é a nossa fascinação, que quando lemos sobre uma bela
princesa e seus tormentos, nos vemos tomados por sua história
[...]”, disse Genji sorrindo.1 (Capítulo 25)

1 「このような古物語でなくては、なるほど、どうして気の紛らしようのない退屈さを慰めることがで

きようか。それにしても、この虚構の物語の中に、なるほどそうもあろうかと人情を見せ、もっともら

しく書き綴ったのは、それはそれで、たわいもないこととは知りながらも、無性に興をそそられて、か

わいらしい姫君が物思いに沈んでいるのを見ると、何程か心引かれるものです。



RESUMO

Esta pesquisa se propõe a explorar o universo musical da obra japonesa As Narrativas
de Genji (Genji monogatari, 源氏物語), escrita pela dama da corte Murasaki Shikibu
no início do século XI. Genji é considerado o primeiro romance de autoria conhecida e
é uma das obras mais importantes da literatura clássica japonesa. A narrativa está
ambientada na corte do período Heian (794–1192), cujo refinado cotidiano era
permeado por atividades artísticas como a poesia, caligrafia, música e combinação de
incensos, que se fundem às emoções das personagens e ao cenário externo compondo
um universo ficcional altamente sensorial. Dentre as expressões artísticas mencionadas,
o aspecto musical foi escolhido para ser desenvolvido neste trabalho, dado o grande
número e complexidade de cenas em que as personagens participam de performances e
conversam sobre música. Partindo do pressuposto de que a música possui um papel no
desenvolvimento da narrativa e não opera apenas como recurso ilustrativo das práticas
performáticas da época, pretende-se demonstrar como ela é parte estrutural do tecido
ficcional da obra. Para tal, primeiramente será apresentado um panorama da música da
corte japonesa, o gagaku, com um breve histórico, os gêneros musicais, instrumentos,
cosmologia e transmissão da tradição, com trechos de Genji relativos a cada aspecto
comentado. Em seguida, conjuntamente à música, outros aspectos sensoriais da obra
serão desenvolvidos sob o enfoque da divisão espacial das residências aristocráticas,
nas quais as mulheres permaneciam ocultas da vista dos homens por biombos e
cortinados. Argumentando que essas barreiras não eram absolutas, mas porosas,
permitindo a passagem de sons, aromas, cartas e vislumbres, serão analisados trechos
da obra que dialogam com essas manifestações artístico-sensoriais, mostrando como
são fundamentais na caracterização das personagens. No último capítulo, a importância
da música na narrativa será aprofundada através da análise de cenas com a personagem
da dama de Akashi. A partir da estreita conexão que ela possui com a música, será
possível explorar os vários aspectos — poético, político e histórico, entre outros — que
as cenas musicais congregam, enfatizando a relação entre a música e a poesia, tanto do
ponto de vista do mecanismo linguístico predominante em ambas, quanto das
associações que estabelecem com o estado interno das personagens e do ambiente
externo. O reconhecimento dessas várias camadas superpostas permite a expansão de
nossa compreensão e apreciação de Genji como obra ficcional e não apenas como
cânone literário que expressa o mais puro lirismo japonês.

Palavras-chave: período Heian, literatura japonesa clássica, Genji monogatari, gagaku



ABSTRACT

This research aims to explore the musical universe of the Japanese work The Tale of
Genji (Genji monogatari, 源氏物語), written by the court lady Murasaki Shikibu in
the beginning of the 11th century. Genji is considered the first novel with known
authorship and is one of the most important works of Japanese classical literature. The
narrative is set in the court of the Heian period (794–1192), whose refined daily life
was pervaded by artistic activities such as poetry, calligraphy, music and the
combination of incense, which are merged with the characters' emotions and the
external setting, composing a highly sensory fictional universe. Among the artistic
expressions mentioned above, the musical aspect was chosen to be developed in this
research, given the large number and complexity of scenes in which the characters
participate in performances and talk about music. Assuming that music has a role in the
development of the narrative and does not operate only as an illustrative resource of the
performance practices of the time, it is intended to demonstrate how it is a structural
part of the work’s fictional fabric. For this purpose, first it will be presented an
overview of Japanese court music, gagaku, with a brief history, musical genres,
instruments, cosmology and transmission of tradition, with excerpts from Genji relating
to each aspect. Then, together with the music, other sensorial aspects of the work will
be discussed from the perspective of the spatial division of the aristocratic residences,
in which the women remained hidden from the men's view by screens and curtains.
Arguing that these barriers were not absolute, but porous, allowing the passage of
sounds, aromas, letters and glimpses, excerpts from the work that dialogue with these
artistic-sensory manifestations will be analyzed, showing how fundamental they are in
the characters’ depiction. In the last chapter, the importance of music in the narrative
will be further explored through the analysis of scenes involving the character of the
Akashi lady. Departing from the close connection she has with music, it will be
possible to explore the various aspects — poetic, political and historical, among others
— that the musical scenes bring together, emphasizing the relationship between music
and poetry, so much from the point of view of the predominant linguistic mechanism
operating in both, as well as the associations they establish with the internal state of the
characters and the external environment. Recognizing these many overlapping layers
allows for the expansion of our understanding and appreciation of Genji as a fictional
work and not just as a literary canon that expresses the purest Japanese lyricism.

Keywords: Heian period, classical Japanese literature, Genji monogatari, gagaku
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REGRAS E CONVENÇÕES

Neste trabalho, os períodos históricos japoneses são indicados entre parênteses em sua

primeira aparição no texto. Para referência, segue abaixo a periodização adotada:

Yayoi (300 AC–300 DC)

Kofun (300–538)

Asuka (538–710)

Nara (710–794)

Heian (794–1192)

Kamakura (1192–1333)

Edo (1603–1868)

Meiji (1868–1912)

Para os nomes próprios de personalidades históricas e autores japoneses citados na

pesquisa, optou-se por manter a ordem original: sobrenome seguido de prenome (por

exemplo: Motoori Norinaga) ou sobrenome mais a partícula no seguido de prenome

(por exemplo: Fujiwara no Teika). A exceção são nomes artísticos como o da autora de

Genji, Murasaki Shikibu, e do Livro do Travesseiro, Sei Shōnagon, cujos verdadeiros

prenomes são desconhecidos. Os nomes de autores de língua portuguesa, inglesa,

francesa e espanhola seguem a ordem prenome-sobrenome.

A transcrição fonética dos termos em língua japonesa foi feita a partir das regras do

Sistema Hepburn, desenvolvido pelo Reverendo James Curtis Hepburn (1815–1911)

para a romanização dos sons do japonês no alfabeto latino. Nesse sistema, as vogais

longas são sinalizadas com o mácron (ā, ō, ū), ch possui som de tch, o ge e o gi se

pronunciam gue e gui, o s não tem som de z (é sempre pronunciado sibilante como ss

ou ç).
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INTRODUÇÃO

Minha trajetória com a pesquisa

Esta pesquisa nasceu do encontro entre três coisas que me são muito caras e que,

embora de jeitos diferentes, sempre fizeram parte da minha vida: a música, a literatura e a

cultura japonesa. Comecei a tocar piano aos sete anos e fiz aulas durante dez anos antes de

entrar na UNESP, onde concluí meu Bacharelado em Música em 2013. Cresci numa família

de músicos, numa casa cheia de livros de todo tipo, o que possivelmente despertou em mim

uma curiosidade insaciável desde muito cedo, um espírito de pesquisadora que me fez

explorar tantos assuntos que me trouxeram até aqui. Dentre os assuntos que sempre me

fascinaram está o Japão. Não me lembro se teve algo em especial que provocou em mim esse

desejo de estar próxima das coisas japonesas, mas quando tinha mais ou menos dez anos,

tinha um caderninho onde anotava e colava tudo o que encontrava sobre o Japão: folhetos,

notícias, e também algumas frases e suas traduções…

Minha trajetória profissional deu várias voltas que passaram pelo campo da

performance musical, das aulas de piano, da tradução-interpretação na língua inglesa e da

culinária, entre Brasil, Canadá e Estados Unidos. Em 2018, motivada pelo encontro com

Ryōko-san, uma jovem japonesa que, assim como eu, estava explorando o mundo e que se

tornou uma grande amiga, comecei a estudar a língua japonesa. No início de 2019, em meio a

uma busca despretensiosa por uma obra literária japonesa, cheguei até As Narrativas de Genji,

romance escrito no século XI pela dama da corte Murasaki Shikibu. Li a tradução inglesa de

Arthur Waley, realizada nos anos 30 e, sem saber da importância desta obra, cânone da

literatura japonesa considerado o primeiro romance do mundo com autoria conhecida, fui

fisgada desde a primeira página.

Não sei se foi porque sempre apreciei muito coisas de épocas remotas, mas o fato é

que fiquei absolutamente fascinada com o universo poético de Genji, no qual as artes (em

especial a música) desempenham um papel especial. Esse deslumbramento foi a porta de

entrada para mergulhar no universo cultural da aristocracia do período Heian (794–1192),

sobre o qual eu nada sabia, e quando me dei conta, estava completamente tomada pelo

assunto, cercada de livros, artigos e perguntas, cada vez mais perguntas. Fui apresentada a um

Japão que não era aquele que eu conhecia até então — o Japão dos samurais, do haikai, do

zen, da cerimônia do chá, do kabuki, do nō —; era um Japão desconhecido, governado por

complexos códigos estéticos e poéticos que me enfeitiçaram. As inúmeras cenas de
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performances musicais, as conversas das personagens sobre música e os detalhes sobre

instrumentos e suas técnicas me chamaram particularmente a atenção ao ler Genji. Nunca

havia lido uma obra em que a música tivesse tamanho destaque e, desde o início da leitura, a

presença da música no enredo e seu entrelaçamento com os destinos das personagens me

intrigou consideravelmente. Fiquei pensando que devia haver um motivo para a autora colocar

tantos detalhes musicais na narrativa, e se num primeiro momento minha atenção estava mais

voltada para o aspecto musicológico do material, foi possivelmente porque era o que estava

mais próximo do meu universo de estudo, embora se trate de uma tradição musical

completamente distinta. Contudo, me dei conta de que a abordagem musicológica não dava

conta do que eu realmente queria saber: o significado de todos aqueles elementos musicais

para a narrativa. Por mais que as particularidades da cosmologia musical da época, as

técnicas de performance e comentários sobre os instrumentos, entre outros, sirvam como

documento das práticas musicais da época, Genji não é um tratado musical, mas sim uma obra

ficcional. Portanto, se a música estava ali, devia haver uma razão literária para isso. A

decisão por um projeto interdisciplinar nestas três áreas (música, literatura e cultura japonesa)

foi tomada a partir da percepção da multiplicidade de papéis que a música pode desempenhar

na narrativa e da constatação de que, embora não tivesse a intenção de me aprofundar em

aspectos técnicos musicais, alguns deles estão estreitamente relacionados à progressão do

enredo, de modo que seria necessário tocar neles de alguma maneira. Assim nasceu este

projeto de pesquisa, no qual me propus a investigar o papel da música no desenvolvimento da

narrativa e das personagens, inserindo-a no contexto artístico-sensorial da obra.

A essa motivação pessoal somou-se o fato de ainda não haver muitas pesquisas sobre

Genji no Brasil, nem sobre a música da corte de Heian (o gagaku), e, mais especificamente,

sobre o papel da música em Genji. Desta maneira, espero poder contribuir tanto para futuros

trabalhos sobre Genji, quanto para trabalhos sobre gagaku e sobre o universo artístico de

Heian e Genji como um todo.

***

Genji e seu contexto

Realizar uma pesquisa sobre a obra As Narrativas de Genji (referida como Genji neste

trabalho) é algo bastante intimidador, considerando o imenso volume de críticas e

comentários que ela vem recebendo desde o século XIII, no Japão, e a partir do século XX

também em outros países. Posto isso, nesta introdução pretendo apresentar brevemente
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algumas características gerais da obra e do período em que foi escrita, bem como o pouco que

se sabe sobre sua autora, Murasaki Shikibu, visando o público interessado, mas não

necessariamente inserido na comunidade acadêmica de Estudos Japoneses. Talvez soe

repetitivo para aqueles que já estão inteirados sobre a obra e seu contexto, mas espero que, na

medida do possível, possa trazer uma perspectiva deslocada em relação ao discurso mais

comumente divulgado sobre o período Heian.

O início do período foi marcado pela mudança da capital de Heijō-kyō (atual cidade

de Nara) para Heian-kyō (atual Quioto) em 794, e terminou com a decadência da aristocracia

e a ascensão da classe guerreira, culminando com o estabelecimento do xogunato Kamakura

em 1192. Heian-kyō permaneceu sendo a sede do governo japonês até a Restauração Meiji em

1868, quando a capital foi transferida para Tóquio.

O período Heian foi antecedido por uma série de reformas políticas iniciadas com as

Reformas Taika de 645, que buscavam implementar um sistema administrativo e

governamental conforme os moldes chineses. O objetivo era transformar a velha ordem dos

clãs em um Estado centralizado na figura do imperador, seguindo o modelo ritsuryō (código

penal e administrativo) da China T’ang, pautado por valores confucionistas. Contudo, o

Estado ritsuryō sofreu transformações ao longo do período Nara (710–784) e, em Heian,

houve o declínio do poder do imperador, que antes era o soberano absoluto e reinava

diretamente, e a ascensão do clã Fujiwara, que passou a dominar o cenário político e governar

de fato.

Genji foi escrito no período chamado Regência Fujiwara (858–1068), época em que os

Fujiwara atingiram o auge do poder e a corte alcançou níveis de opulência nunca antes vistos,

bem como um intenso florescimento artístico e literário. Deste período também datam outras

obras literárias como O Livro do Travesseiro (1002), os diários — de Tosa (935), da

Efemeridade (c. 974), de Izumi Shikibu (c. 1003–1004), de Murasaki Shikibu (c. 1008–1010)

e da Dama Sarashina (c. 1059) — , e obras historiográficas como Narrativa da Glória e do

Poder (Eiga monogatari, primeira parte escrita c. 1027–1034) e Ōkagami (c. 1025), além das

antologias poéticas imperiais Kokin wakashū (905), Gosen wakashū (951) e Shūi wakashū

(1005).

A autora de Genji, Murasaki Shikibu (c. 973–1014), pertencia a um ramo menos

poderoso do clã Fujiwara e servia a imperatriz Shōshi. A presença de mulheres cultas como

Murasaki Shikibu e sua rival Sei Shōnagon (autora do Livro do Travesseiro) no salão das

consortes imperiais fazia parte da demonstração de poder dos Fujiwara. Lembrando que as

consortes entravam para a corte ainda jovens, com cerca de doze ou treze anos, e as damas em
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seus serviços deveriam possuir conhecimentos de poesia, caligrafia e música para instruir suas

senhoras e assim cultivar um ambiente propício para essas práticas artísticas.

Não se sabe ao certo quando Murasaki escreveu Genji, mas estima-se que tenha sido

concluído no ano 1008. Os 54 capítulos que compõem a obra foram sendo circulados na corte

à medida que eram escritos, de modo que a obra não foi apresentada em um formato final,

acabado, mas sim foi sendo apresentada ao mesmo tempo em que ainda estava em

desenvolvimento. Isso explica o grande número de cópias que eram feitas para a circulação, e

o surgimento de variantes textuais. Os manuscritos originais não sobreviveram, mas sim

linhas textuais distintas que foram preservadas por algumas famílias, sendo aquele que serviu

de base para a grande maioria das traduções o manuscrito azul, o Aobyōshi-bon, anotado pelo

poeta e literato Fujiwara no Teika (1162–1241). É uma obra representativa do gênero

monogatari 物語 — as primeiras narrativas ficcionais, escritas no período Heian com a nova

escrita kana 仮名, desenvolvida a partir dos ideogramas chineses kanji 漢字, introduzidos no

Japão por volta do século V — e um aspecto significativo da obra é a grande quantidade de

poemas entremeados na prosa, cerca de 800, todos compostos pela autora. Genji é

considerado o primeiro romance da literatura mundial, no qual valores estéticos e o

pensamento budista são usados como fonte e reflexão sobre a natureza humana. As descrições

dos sentimentos, expectativas e angústias das personagens são mais importantes do que os

próprios acontecimentos da narrativa, que acompanha as aventuras (principalmente as

amorosas) do príncipe Hikaru Genji, filho do imperador Kiritsubo, mas que não pode suceder

seu pai no trono, pois sua mãe não é de linhagem nobre. A história gira em torno do príncipe

Genji, das muitas mulheres que ele encontra e das festividades e cerimônias da corte, sempre

com a presença da poesia e da música entremeadas aos diálogos das personagens. Genji é

dividido em duas partes: a narrativa principal, que são os primeiros 41 capítulos narrando a

vida de Genji e as tragédias que acometem o herói nos seus últimos anos e a continuação, os

últimos 13 capítulos (também conhecidos como capítulos Uji), que contam a história dos

sucessores de Genji: Niou e Kaoru.

Pelas referências históricas encontradas em Genji, a história se passa na era

Engi-Tenryaku (901–957), evocando um período no qual o imperador ainda reinava

diretamente e promovia grandes eventos como concursos de poesias, banquetes e festivais

onde havia poesia, música e dança. A correspondência entre o imperador Kiritsubo, pai de

Genji, e o imperador Daigo (r. 897–930) se dá através de uma série de alusões ao imperador

aposentado Uda (r. 887–897), pai de Daigo, assim situando o enredo de Genji no reinado de
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Daigo. Para Shirane (1987, p. 8), ao situar o enredo no passado, Murasaki evoca um período

áureo em que a figura do imperador sábio reinava diretamente e o ramo Norte do clã Fujiwara

ainda não havia dominado completamente o cenário político. Murasaki, que descendia de um

ramo menos poderoso do clã Fujiwara, pertencia à uma família de poetas e literatos que

haviam tido considerável prestígio na época de Daigo, mas posteriormente enfrentaram a

decadência e encontraram dificuldades em obter postos na burocracia, assim como ocorreu

com muitas famílias cultas da média aristocracia (Ibid., p. 9).

Em Genji, o leitor vai se deparar com descrições de inúmeros aspectos do cotidiano da

corte e verá que a sociedade aristocrática de Heian cultivava um alto grau de refinamento

estético. As interações sociais eram altamente ritualizadas e ancoradas em códigos poéticos e

artísticos e crenças religiosas. Contudo, o que a meu ver é mais fascinante é a maneira como a

autora desenvolve recursos narrativos a partir das descrições dos costumes da aristocracia,

criando uma ficção ambientada em um universo sensorial que envolve o leitor, ultrapassando

em muito um texto descritivo de crônica de costumes. Esse é um aspecto vital da obra que me

encantou e foi determinante para o nascimento desta pesquisa. Uma sociedade que valorizava

tanto artes como a poesia, a caligrafia e a música, já é algo por si só cativante, mas mais ainda

é uma obra literária que elabora essas características e as transforma em engenhosos

dispositivos narrativos que resultam em um texto de uma complexidade e riqueza

incomensuráveis.

***

Genji como cânone ou como ficção?

Apesar de a análise da extensa fortuna crítica2 de Genji ultrapassar em muito o escopo

deste trabalho, não é possível deixar de mencionar seu status de cânone da literatura clássica

japonesa e as implicações ideológicas que isso possui. As numerosas interpretações e análises

de Genji que vêm sendo feitas desde o século XIII atestam sua riqueza e a multiplicidade de

leituras que comporta. No entanto, é importante entender como a obra atingiu o status de

cânone pelo qual é apreciada até hoje, bem como ressaltar que o reconhecimento de seu valor

ficcional é algo relativamente recente.

Na época em que Genji foi escrito, a ficção era considerada algo imoral que não

passava de um entretenimento fútil para as mulheres, na visão do budismo e do

2 Em seu livro Appraising Genji: Literary Criticism and Cultural Anxiety in the Age of the Last Samurai,
Caddeau inclui a tradução de um apêndice compilado por Hagiwara Hiromichi, onde estão listados os principais
comentários de Genji escritos desde o século XIII até as primeiras décadas do século XIX. p. 191-194
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confucionismo (CADDEAU, 2006, p. 17), e ocupava o último lugar da hierarquia textual,

depois dos textos religiosos e filosóficos e também da poesia, que possuía um estatuto próprio

(Ibid.; BROWER et MINER, 1961, p. 91). Em um primeiro momento, Genji foi valorizado

como manual de composição de poesia pelos literatos Fujiwara no Shunzei (1114–1204)3, e

posteriormente por seu filho Teika que, ao “designarem o texto como repositório de

sensibilidade estética” (YODA, 1999, p. 523), foram os responsáveis pela primeira

canonização de Genji, assim “estabelecendo a noção de que Genji deveria ser lido para

capturar a essência de um mundo que foi perdido” (CADDEAU, 2006, p. 20).

No período medieval, foram compilados uma série de comentários de Genji que

buscavam uma mensagem didática na obra valendo-se das filosofias budista, confucionista e

taoísta, em uma tentativa de conciliar as “imoralidades” retratadas pela autora (o caráter

conquistador e mulherengo de Genji ao buscar relações amorosas sem cessar) com essas

filosofias, como se a obra buscasse doutrinar os leitores para mostrar o que acontece com

aqueles que têm semelhante conduta.

No século XVIII, Motoori Norinaga (1730–1801), um dos principais intelectuais do

movimento nacionalista kokugaku, realizou sua interpretação canônica de Genji que reverbera

ainda hoje na academia e entre o público em geral. Norinaga busca mostrar que a obra

representa a essência do pensamento japonês, o lirismo mais puro que caracteriza o povo

japonês livre da forte influência cultural chinesa, eternizado em uma prosa poética que é a

manifestação do mono no aware4 por excelência. Apesar de ser amplamente criticada, a

análise de Norinaga, por seu forte apelo nacionalista, permanece sendo uma das principais

referências da fortuna crítica desta obra, conferindo a Genji esse lugar inabalável de

representante ideal do mono no aware e de um lirismo nostálgico que expressa a essência da

cultura japonesa.

Essas constatações sobre algumas das interpretações que Genji recebeu ao longo da

história são essenciais para compreender o papel da ficção nesta obra, que é discutido no

Capítulo 25 em um diálogo entre o protagonista e a personagem feminina Tamakatsura. Ao

colocar uma discussão sobre ficção dentro da narrativa, a autora revela sua consciência em

relação ao tema, reconhecendo e afirmando sua obra como literatura ficcional, apesar de ser

um gênero bastante desvalorizado na época. Contudo, o valor de Genji como ficção só foi

4 Concepção cunhada por Norinaga que significa a expressão de uma profunda comoção da alma (geralmente
melancólica), ou seja, o pathos das coisas.

3 Shunzei já havia ressaltado o valor de Genji como manual de composição de poesia, declarando, quando foi
juiz da famosa competição de poemas em 600 rodadas (六百番歌合, Roppyakuban utaawase): “É deplorável
para qualquer um compor poemas sem ter lido As Narrativas de Genji” (YODA, 1999 p. 523; CADDEAU,
2006, p. 20).
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plenamente reconhecido no século XIX, com a análise crítica de Hagiwara Hiromichi

(1815–1863), estudioso cuja interpretação revolucionária destacou os mecanismos narrativos

da obra, visando a sua apreciação como prosa ficcional.

No entanto, o elo entre Genji e a nostalgia estabelecido pela análise de Norinaga, que

difundiu “a noção de que Genji trata principalmente de nos transportar para um tempo e lugar

que revelam as raízes únicas da identidade cultural do Japão continua a ser uma fantasia

atraente, tanto dentro do Japão quanto para leitores para além de suas fronteiras” (Ibid.,

p.160-161).

***

Estrutura desta dissertação

Para falar da música em Genji, primeiro é preciso falar da própria música. Afinal,

estamos falando de um conjunto de práticas performáticas de música e dança que faziam parte

do cotidiano da aristocracia do período Heian. Em outras palavras: a música que é descrita em

toda a sua complexidade na narrativa, existia fora dela com essa mesma complexidade. Esta

constatação aparentemente óbvia me levou a pensar sobre qual seria a melhor maneira de

elaborar um panorama do gagaku, a música da corte, que fosse diferente dos que se

encontram nos livros de etnomusicologia, porém sem deixar de fornecer informações

fundamentais. Ou seja, como poderia dar uma visão geral do gagaku a partir de Genji, de

maneira que o primeiro capítulo não seja apenas uma revisão bibliográfica desconectada do

resto do trabalho?

Pensando nisso, decidi usar o mesmo formato que já havia utilizado nas análises dos

capítulos seguintes: partindo de breves trechos de Genji relativos ao aspecto específico que

quero comentar, convido o leitor a olhar para a música sob diferentes perspectivas e assim

mergulhar cada vez mais fundo no universo da narrativa. Com isso, podemos pensar na

estrutura deste trabalho como se fosse um olhar com uma lente cada vez mais aproximada: no

primeiro capítulo, partindo de trechos de Genji, iremos tratar dos principais aspectos do

gagaku, a música da corte, para situar o leitor no universo musical de Genji e enriquecer sua

compreensão do contexto artístico-musical em que se desenrola a narrativa. Para isso, irei

apresentar um breve histórico do gagaku, os principais instrumentos musicais utilizados,

aspectos gerais da cosmologia, do ensino e da transmissão do repertório e as diferentes

modalidades de performances musicais existentes na corte Heian. No capítulo II nos
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aproximaremos um pouco mais, enfatizando a relação da música com outros elementos

sensoriais do universo de Genji e de diferentes instâncias narrativas em que a música está

presente. Por fim, no capítulo III nos concentraremos na história de uma personagem, a dama

de Akashi, para compreender o papel que a música tem nos acontecimentos de sua vida e na

sua relação com Genji e as demais personagens.

Em tempo, acrescento uma nota sobre a tradução dos trechos de Genji que serão

apresentados ao longo deste trabalho. A tradução foi elaborada a partir do cotejo dos textos

em japonês moderno do Shinpen Nihon Koten Bungaku Zenshū (referido como SNKBZ) e do

website Iniciativa do Texto Japonês5 com as traduções inglesas6 e espanhola7, sob a orientação

da Profª Drª Lica Hashimoto. Para a elaboração das notas foi utilizado também o Shin Nihon

Koten Bungaku Taikei (referido como SNKBT). Todas as traduções dos trechos de Genji e as

citações da bibliografia consultada são de minha autoria, exceto quando indicado.

7 El relato de Genji, tradução de Hiroko Izumi Shimono e Iván Augusto Pinto Románde. Publicado pelo Fondo
Editorial de la Asociación Peruano Japonesa, Lima. Parte I, 2013; Parte II e III, 2017.

6 The Tale of Genji. Traduções de Edward Seidensticker (1976), Royall Tyler (2001) e Dennis Washburn (2015).

5 Para mais informações sobre o texto utilizado nesta dissertação, acessar o site da Iniciativa do texto japonês da
Biblioteca da Universidade de Virgínia: http://jti.lib.virginia.edu/japanese/genji/modern.html

http://jti.lib.virginia.edu/japanese/genji/modern.html
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Capítulo I: A música de Genji

A música em Genji é um assunto bastante estudado no Japão, se destacando a obra de

Yamada Yoshio8, possivelmente a mais abrangente (BOTWAY, 2013, p. 74), e de outros

pesquisadores mais recentes como Nakagawa (1991; 2000), Ueta (2007; 2010; 2012; 2018),

Kazumasa (2011) e Nelson (2015, 2018), apenas para mencionar alguns, que investigam a

música em Genji sob diversos prismas. Fora do Japão, a importância da música em Genji é

reconhecida (Morris, 1994; Malm, 2001), mas a maioria dos autores privilegia análises

etnomusicológicas que buscam entender as práticas performáticas da época, os instrumentos,

a transmissão da tradição musical, entre outros aspectos, a partir do que é retratado na obra,

sem necessariamente explorar a relação dos mesmos com a narrativa, como é o caso de

Harich-Schneider (1958), Sissaouri (1992), Sestili (1996), Marett (2006) e Ng (2011). Da

bibliografia produzida fora do Japão, Botway (2013) é o que mais se aproxima da relação da

música com a narrativa em sua tradução comentada e análise da cena do concerto das quatro

mulheres no Capítulo 35 de Genji. No Brasil, no entanto, ainda não há bibliografia que trate

da música da corte de forma geral, nem da sua presença em Genji, por isso espero que este

trabalho possa ser um ponto de partida para investigar este tema tão rico.

Como comentado na introdução, os elementos musicais chamaram muito a minha

atenção, me intrigaram e encantaram ao longo da leitura de Genji, e conforme a minha

curiosidade foi se configurando em um projeto de pesquisa, percebi a multiplicidade de

aspectos musicais presentes na obra, bem como a infinidade de abordagens possíveis. Ao

constatar a abundância de material musicológico em Genji, que descreve concretamente as

práticas musicais da época e, portanto, possui um valor documental, surgiu a seguinte

pergunta: qual o propósito literário dessas descrições e da inclusão de tantos aspectos técnicos

musicais? Ou seja, supus que as descrições detalhadas demonstram o profundo conhecimento

musical da autora e servem como registro histórico do fazer musical da aristocracia Heian,

porém possuem uma outra camada de significado, estreitamente associada ao caráter poético

da narrativa. Dessa maneira, o que inicialmente se aproximava mais de um projeto na área de

etnomusicologia, foi se tornando cada vez mais uma investigação do entrelaçamento da

música com a narrativa e o uso da música pela autora como uma ferramenta literária. Ueta

(2018, p. 68) sintetiza com precisão ao dizer, referindo-se às várias cenas de música e dança

presentes em Genji, que elas vão muito além de retratar as práticas da época, estando

8 Genji monogatari no ongaku (源氏物語の音楽, Música nas Narrativas de Genji, 1934), publicado em Tóquio
pela Hōbunkan.
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estreitamente ligadas às personagens e, dessa maneira, desempenham um papel fundamental

na construção do universo narrativo. É justamente a constatação de que a música em Genji

possui uma importância na narrativa que me motivou a fazer essa pesquisa, que não pretende

ter um caráter exclusivamente musicológico nem literário. Acredito que essa intersecção

possa contribuir para futuras pesquisas não apenas sobre música em Genji, mas sobre o estudo

do universo artístico-sensorial da obra como um todo.

Pensando no caráter interdisciplinar deste trabalho, é essencial situar o leitor em

relação aos aspectos mais objetivos da música de Heian antes de adentrar em suas conotações

literárias. Por esse motivo, neste primeiro capítulo pretendo apresentar aspectos fundamentais

da música da corte tais como um breve histórico, os gêneros musicais, os instrumentos, a

cosmologia e a transmissão da tradição, dando uma ideia da riqueza do universo musical de

Genji, para poder explorar, nos capítulos seguintes, a função narrativa da música com maior

profundidade. Este panorama será ancorado em trechos da obra, de modo a mostrar como os

elementos da música tradicional da corte estão retratados na narrativa. Dito isso, não pretendo

fazer uma descrição exaustiva da música da corte de Heian, nem abordar em profundidade

aspectos técnicos específicos. Para aqueles que desejarem se aprofundar em algum dos

aspectos mencionados, irei elaborar notas de rodapé com indicações de bibliografia

especializada.

1. A música da corte: um breve histórico

1) De acordo com o costume, os barcos que conduziam os músicos remavam
pelo lago, e houve uma grande variedade de danças chinesas e coreanas. O som dos
instrumentos de sopro e corda, e dos tambores reverberou em todas as direções. Os
flautistas e os marcadores de ritmo que se apresentaram na dança “Ondas do mar
azul” eram considerados os melhores dentre os palacianos e dentre as pessoas do
povo. [...] O Imperador então escolheu dois conselheiros, o capitão da guarda da
esquerda e o capitão da guarda da direita, para dirigir a música chinesa e coreana,
respectivamente. [...] Cada cortesão havia convidado mestres de dança e outros
artistas eminentes para praticar em suas residências.9 (Capítulo 7)

2) A música nativa que acompanhava as danças azuma-asobi das províncias do
Leste parecia mais familiar e acolhedora do que a música formal e sofisticada da
Coréia e da China. Ela ressoava com os sons das ondas e do vento, e as notas das
flautas, que subiam às alturas para se misturar ao sussurro do vento nos pinheiros,
criavam uma combinação de sons raramente ouvidos [...].10 (Capítulo 35)

10 仰々しい高麗、唐土の楽よりも、東遊の耳馴れているのは、親しみやすく美しく、波風の音に響き

合って、あの木高い松風に吹き立てる笛の音も、他で聞く調べに変わって身にしみて感じられ、[...]。

9 恒例によって、楽の舟々が漕ぎ廻って、唐楽、高麗楽のと、数々を尽くした舞は、幾種類も多い。楽

の声、鼓の音、四方に響き渡る。[...] 垣代などには、殿上人、地下人でも、優秀だと世間に評判の高

い精通した人たちだけをお揃えあそばしていた。宰相二人、左衛門督、右衛門督が、左楽と右楽とを指

揮する。舞の師匠たちなど、世間で一流の人たちをそれぞれ招いて、各自家に引き籠もって練習したの

であった。
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Figura 1: detalhe de um painel do período Edo (1603–1868) retratando a dança Seigaiha.

Fonte: Arquivo do Metropolitan Museum

Nestes trechos de Genji, vemos as menções às tradições coreana e chinesa, assim nos

remetendo às origens do gagaku 雅楽, conjunto de práticas de música e dança que se

consolidou a partir da introdução da música do continente (principalmente da China e dos

Reinos Coreanos11, mas também de outras partes da Ásia). Como veremos a seguir, o gagaku

é uma tradição cosmopolita que engloba uma diversidade de gêneros, estando amplamente

presente no cotidiano da aristocracia do período Heian. Tendo em mente que o objetivo deste

capítulo é situar o leitor no universo musical de Genji, irei me concentrar na música de origem

chinesa, a principal influência do gagaku e que no Japão foi denominada tōgaku (唐楽, lit.

“música da China T’ang”), sem me ater em demasia às diferenças entre a música chinesa e

coreana, o que implicaria utilizar uma terminologia musicológica mais específica que não

cabe neste trabalho.

Vamos começar com um breve histórico do gagaku, a música da corte do Japão, que

abrange uma série de gêneros vocais e instrumentais que podem ou não acompanhar uma

performance de dança. O gagaku tem origens chinesas, porém não provém da música chinesa

yǎyuè, cujas origens míticas “datam da dinastia Zhou (c. 1046 BC–256 BC), quando suas

funções estavam intimamente ligadas a rituais confucionistas” (GIOLAI, 2013, p. xii). Os

ideogramas 雅楽, cujas leituras chinesa e japonesa são respectivamente yǎyuè e gagaku,

significam literalmente “música elegante”, porém na China antiga “parecem ter se referido a

uma concepção filosófica de retitude moral, correção e virtude estritamente baseada na

filosofia chinesa antiga” (Ibid.). Pesquisas históricas demonstraram que a música introduzida

11 Entre 57 AC e 668 DC, a península coreana era ocupada pelos reinos de Paekche, Silla e Koguryŏ.
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no Japão não era a música ritual yǎyuè, mas sim “uma mistura de canções, danças e música

chinesa tradicional tocadas em banquetes na corte, conhecida como yànyuè (engaku 燕楽 em

japonês)” (Ibid.). Sendo assim, acredita-se que a música da corte japonesa não equivale à

música ritual chinesa de origem confucionista, mas sim à música chinesa de banquetes. No

entanto, independentemente de qual a maior influência do gagaku, a música no Japão também

passou a ser parte indispensável das cerimônias imperiais, seguindo os princípios

confucionistas que viam a música como um dos pilares imprescindíveis para um governo e

uma sociedade harmônica. O pensamento confucionista foi introduzido no Japão em meados

do século VI e desde então passou a ser essencial na educação dos membros da elite

(NELSON, 2008, p. 42), sendo possivelmente um dos aspectos da cultura chinesa mais

cultivados no Japão ao longo do período Heian.

Esclarecida essa questão, falemos um pouco sobre a introdução da música estrangeira

e a consolidação do gagaku no Japão. Suas influências remontam ao primeiro intercâmbio

cultural conhecido com o continente asiático, em meados do século V, quando músicos do

Reino Coreano de Silla chegaram ao Japão para o funeral do Imperador Ingyō (r. 412–453)

(KOIZUMI; OKADA, 1974, p. 2; TOGI, 1971, p. 122).

No ano de 701, o Imperador Monmu (r. 697–707) fundou o Gagaku-ryō 雅楽寮 (ou

Utamai no tsukasa), o departamento governamental de música que tinha mais de 400

membros entre músicos e dançarinos, e assim a música se tornou uma questão de Estado12. O

Gagaku-ryō foi criado “para regular e controlar tanto o número de músicos quanto o

repertório” (KOIZUMI; OKADA, 1974, p.3).

Há também registros de meados do século VIII de que monges budistas da Índia e do

território que hoje corresponde ao Vietnã vieram ao Japão para ensinar música. Em 752, a

cerimônia da grande estátua de Buda no templo Tōdai-ji, em Nara, foi conduzida por um

sacerdote budista da Índia e havia um grande número de sacerdotes — de acordo com

registros históricos pode ter chegado a dez mil pessoas — entoando sutras e apresentando

canções e danças de diversas partes do continente asiático (Ibid.; TOGI, 1971, p. 127), assim

apresentando um programa que era um “microcosmos das artes performáticas na Ásia do

século VIII” (NELSON, 2008, p. 39).

12 Esse departamento existe até os dias atuais, mas com um número muito reduzido de participantes. Site do
Departamento de Música da Agência da Casa Imperial (em japonês):
<https://www.kunaicho.go.jp/culture/gagaku/gagaku.html>
Em inglês: <https://www.kunaicho.go.jp/e-culture/gagaku.html>

https://www.kunaicho.go.jp/culture/gagaku/gagaku.html
https://www.kunaicho.go.jp/e-culture/gagaku.html


26

Entre os séculos VI e VIII, a música de banquete da dinastia T’ang (tōgaku) foi

introduzida no Japão, juntamente com outras formas de arte e conhecimento chineses, se

amalgamando à música e dança autóctones e consolidando o repertório que, no período Heian,

passou a ser executado pelos músicos do Gagaku-ryō, bem como pelos aristocratas em suas

performances privadas (GIOLAI, 2013, p. xxi). Segundo Endō (2013 apud GIOLAI, p. xxi),

“esse repertório de músicas, canções e danças consolidado no seio da sociedade aristocrática

de Heian constitui a essência do gagaku japonês”. O gagaku é, portanto, um termo que

engloba as diversas práticas performáticas da época (música vocal, instrumental e dança

acompanhada de música) e que passou a integrar o cotidiano da aristocracia, além de ser

executado em ocasiões solenes na corte imperial, cerimônias xintoístas e budistas.

No início do século IX, com a crescente incorporação do repertório estrangeiro às

cerimônias da corte, foi criado um novo departamento imperial, o Ōuta-dokoro (大歌所,

Gabinete de Música Folclórica). Sua função era preservar e transmitir as canções e danças

autóctones e seus respectivos acompanhamentos de flauta e cítara, operando como um órgão

distinto do Gagaku-ryō, que continuou a cuidar das questões relativas ao repertório

estrangeiro (NELSON, 2008, p. 41).

Um outro resultado dessa incorporação foi a organização do repertório em duas

categorias: a “música da esquerda”, que vem da China e é chamada tōgaku 唐楽, e a “ música

da direita”, komagaku 高麗楽, proveniente dos Reinos Coreanos e do Reino de Bohai

(território que hoje corresponde à Manchúria). Essa divisão entre “esquerda” e “direita” é

proveniente da China, possivelmente oriunda do pensamento confucionista (MALM, 2001, p.

89), “mas a base real dessa divisão do repertório permanece incerta” (KOIZUMI; OKADA,

1974, p. 30-31). Além disso, foi realizada uma reforma que modificou o repertório e sua

instrumentação, eliminando algumas peças, alterando a instrumentação de outras e reduzindo

o número de instrumentos na orquestra do gagaku (KOIZUMI; OKADA, 1974, p. 3-4).

O primeiro trecho de Genji apresentado no início desta seção pertence ao Capítulo 7 e

o segundo trecho ao Capítulo 35. O Capítulo 7 narra os acontecimentos do Festival de

Outono, no qual é realizada a performance de uma variedade de músicas e danças chinesas e

coreanas, com a participação de bailarinos e músicos profissionais, bem como dos

aristocratas. O Capítulo 35 relata uma cerimônia organizada por Genji na qual há danças

japonesas kagura e azuma-asobi. Além de mostrar a importância da música nas festividades

imperiais e seu papel cerimonial e político, ao exibir o esplendor da corte e a habilidade dos
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músicos e dançarinos, os trechos enfatizam a divisão entre a música chinesa e coreana,

“música da esquerda e da direita”.

O segundo trecho, ao comparar a simplicidade e o sentimento familiar evocado pelas

danças japonesas azuma-asobi à sofisticação e formalidade da música chinesa e coreana, toca

em um aspecto interessante que está presente ao longo de toda a narrativa: os comentários

contrastando os estilos estrangeiros (chinês e coreano) com o autóctone (japonês). Em Genji,

esse aspecto se manifesta não apenas em relação à música, mas também à poesia, à caligrafia

e à pintura.

LaMarre (2000, p.106-107), em seu livro sobre os estilos caligráficos do período

Heian, sugere que os comentários das personagens de Genji sobre caligrafia não convergem

em uma proposição consistente e unificada sobre os estilos, já que são juízos bastante

heterogêneos. Acredito que essa hipótese se enquadra perfeitamente no aspecto musical, pois

as críticas e comentários das personagens, assim como ocorre com a caligrafia, não nos

permitem estabelecer uma lógica sobre os parâmetros de apreciação dos diversos estilos

artísticos em vigor na sociedade aristocrática de Heian.

LaMarre diz que “no entanto, emerge uma matriz de inteligibilidade para o julgamento

estético baseado em uma competição informal entre pares específicos”, como “kana versus

mana”, que são peculiares ao terreno caligráfico, mas também “novo versus antigo” e

“Yamato versus Kara”, que se aplicam perfeitamente não só ao âmbito musical, mas como à

toda produção artística da época.

Como veremos no capítulo II (item 1.5), o par “Yamato versus Kara” (Yamato =

Japão/ japonês, Kara = China/ chinês) representa um aspecto fundamental da cultura da

época, que é a dinâmica wa-kan 和漢 (和, wa = Japão, 漢, kan = China), na qual coexistiam

as esferas culturais e linguísticas japonesa e chinesa. Cada uma ocupava um lugar distinto e,

embora houvesse relações de oposição e contraste, uma não representava uma ameaça para a

outra.

2. Gêneros do gagaku

2.1 - Bugaku

1) O príncipe Genji dançou “Ondas do mar azul”. [...] Quando os raios oblíquos
do sol poente reluziram sobre ele, a música se intensificou e conduziu ao ápice do
espetáculo. Genji seguia cuidadosamente os passos dessa conhecida dança, mas seus
movimentos e expressividade eram sem igual e compunham uma visão celestial. [...]
Acabada a recitação de Genji, a música recomeçou mais uma vez com vivacidade.
Ele agora arrumava as mangas que havia enrolado em volta de seus braços ao final

https://docs.google.com/document/d/1L2m-GCytzTmax8Jl0TbRB0vsBwMTJIOP/edit#heading=h.g86ps5o7ipsk
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do verso; as cores de seu rosto se iluminaram e ele pareceu mais radiante do que
nunca.13 (Capítulo 7)

2) Os músicos da corte chegaram na Hora do Carneiro, e as canções e danças
que eles interpretaram incluíam “Miríade de anos” e “O Cervo do Imperador”.
Conforme o dia foi chegando ao fim, os flautistas tocaram o prelúdio da dança
coreana “Dragões Gêmeos”. Essa dança em particular era raramente vista, e quando
os dançarinos terminaram sua performance, Yūgiri e Kashiwagi desceram para o
jardim e dançaram o final da peça sob a folhagem outonal.14 (Capítulo 34)

Figura 2: Performance de bugaku no santuário Kōtai em Ise

Fonte: Wikimedia Commons

O gagaku pode ser dividido em duas categorias principais, sendo elas a música vocal e

a música instrumental. Esta última, por sua vez, pode ser dividida em mais dois conjuntos: a

música puramente instrumental kangen 管弦 e a música que acompanha as danças bugaku 舞

楽. As danças e as músicas que as acompanham são divididas entre as da “esquerda” e as da

“direita”, divisão que, como vimos anteriormente, se refere à origem das composições que

acompanhavam as danças: a música da esquerda vem da China e a da direita dos Reinos

Coreanos. Atualmente, o repertório tōgaku é tocado tanto na música instrumental kangen

14 未の刻ごろに楽人が参る。「万歳楽」、「皇じょう」などを舞って、日が暮れるころ、高麗楽の乱声

をして、「落蹲」が舞い出たところは、やはり常には見ない舞の様子なので、舞い終わるころに、権中

納言や、衛門督が庭に下りて、「入綾」を少し舞って、紅葉の蔭に入ったその後の気持ちは、いつまで

も面白いとご一同お思いである。

13 源氏中将は、青海波をお舞いになった。[...]入り方の日の光、鮮やかに差し込んでいる時に、楽の声

が高まり、感興もたけなわの時に、同じ舞の足拍子、表情は、世にまたとない様子である。(...) 朗唱

が終わって、袖をさっとお直しになると、待ち構えていた楽の音が賑やかに奏され、お顔の色が一段と

映えて、常よりも光り輝いてお見えになる。
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quanto nas danças bugaku, enquanto que o repertório komagaku é executado apenas como

acompanhamento das danças. É possível, todavia, que em tempos antigos também houvesse a

música instrumental komagaku (Ibid.).

Na orquestra que acompanha as danças são utilizados instrumentos de sopro e

percussão (ver a descrição dos instrumentos no item 3). Os instrumentos de cordas são

tocados apenas na música instrumental kangen. Essas danças geralmente eram executadas em

festividades da corte por grandes orquestras de músicos profissionais e os aristocratas

participavam dançando e cantando. Provavelmente nenhuma cena de dança é tão marcante em

Genji quanto a do festival de outono narrado no Capítulo 7 que, como veremos no item 1.7 do

capítulo II, é retomada em momentos posteriores da narrativa evocando grande nostalgia.

Outras performances memoráveis de dança ocorrem no festival de primavera no Capítulo 8 e

na celebração do 40º aniversário de Genji no Capítulo 34.

O primeiro trecho apresentado acima, do Capítulo 7, narra a performance de Genji no

festival de outono, interpretando a dança chinesa Seigaiha15 (青海波, Ondas do Mar Azul)

diante do imperador e demais membros da corte16. Descrições como essa fundem os

elementos formais da performance — os passos da dança, os movimentos das mangas, a

recitação — às expressões (e impressões) dos intérpretes e espectadores, bem como à

paisagem ao redor — raios do sol poente — catalisando as emoções das personagens

envolvidas. Desta maneira, o registro documental da performance se mescla ao seu potencial

narrativo, gerando um dispositivo amplamente explorado pela autora, que se valeu de seu

profundo conhecimento das artes da época para conferir à música e à dança um papel central

na representação das personagens.

16 Para uma análise mais detalhada da cena da dança Seigaiha, ver meu artigo “A performance de Genji no
Festival de Outono: entre o humano e o divino”, publicado no e-book Múltiplas faces de pesquisa japonesa
internacional: integralização e convergência. Disponível em:
<https://drive.google.com/file/d/1clExJ7QesNU_tuzgMf-0Ga3ojHIyPb-0/view>.

15 Vídeo de uma performance atual de Seigaiha: <https://www.youtube.com/watch?v=wu8WnxDS8jk>

https://drive.google.com/file/d/1clExJ7QesNU_tuzgMf-0Ga3ojHIyPb-0/view
https://www.youtube.com/watch?v=wu8WnxDS8jk
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Figura 3: Performance contemporânea  da dança Seigaiha

Fonte: Concerto nº 35 do grupo de gagaku Reigakusha em 27 de maio de 2019, Tóquio.

O segundo trecho, referente à performance realizada no 40º aniversário de Genji,

menciona as danças da esquerda Ōjō (皇麞, O Cervo Real) e Manzairaku17 (万歳楽, Miríade

de anos), e a dança da direita Rakuson18 (落蹲, Dragões gêmeos, mais conhecida como

Nasori). Um pouco mais adiante, é mencionada ainda a dança da esquerda Kaōon (賀皇恩, A

graça de nosso soberano). A Manzairaku, como seu nome já diz, é uma dança auspiciosa para

celebrações de longevidade, como é o caso nesta cena em que é celebrado o 40º aniversário de

Genji. A dança Nasori, por sua vez, é uma hashirimai (走り舞, lit. “dança de corrida”) que

representa dois dragões brincando e se divertindo. Dentre essas danças, a Manzairaku e

Nasori são as que ainda hoje fazem parte do repertório bugaku.

2.2 - Kagura e Azuma-asobi

1) Com a nomeação de seu neto como príncipe herdeiro, Genji pensou que
havia chegado a hora de oferecer suas preces de agradecimento à divindade de
Sumiyoshi. [...] Genji abriu a caixa que o monge havia mandado anos antes e
examinou os documentos. Havia uma variedade de votos solenes. O monge havia
prometido que, em troca de conceder a seus descendentes a glória duradoura neste
mundo, ele ofereceria às divindades rituais kagura de música e dança todos os anos
na primavera e no outono.19 (Capítulo 35)

19 住吉の神に懸けた御願、そろそろ果たそうとなさって、春宮の女御の御祈願に参詣なさろうとして、

あの箱を開けて御覧になると、いろいろな盛大な願文が多かった。

　毎年の春秋に奏する神楽に、必ず子孫の永遠の繁栄を祈願した願文類が、なるほど、このようなご威

勢でなければ果たすことがおできになれないように考えていたのであった。

18 Vídeo de uma performance atual de Nasori: <https://www.youtube.com/watch?v=F73GimJA7w8>.
17 Vídeo de uma performance atual de Manzairaku: <https://www.youtube.com/watch?v=qcVSFjNtxRI>

https://www.youtube.com/watch?v=F73GimJA7w8
https://www.youtube.com/watch?v=qcVSFjNtxRI
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2) Quando os músicos chegaram à seção final da dança azuma-asobi
Motomego, os oficiais mais jovens dentre os mais graduados desceram para se juntar
à performance, deslizando suas capas por sobre o ombro direito, como era o costume
para esta dança.20 (Capítulo 35)

Figura 4: Sacerdotisas miko em uma performance de kagura no templo Fushimi Inari Taisha, em Quioto.

Fonte: Flickr de Keith Ewing.

Além das danças estrangeiras bugaku, havia os gênero kagura (神楽, lit.

“divertimento divino”), músicas e danças cerimoniais xintoístas e o azuma-asobi (東遊び, lit.

“divertimento do Leste”), repertório baseado na música folclórica originária de regiões a

Leste de Quioto que consistia em uma suíte de cinco movimentos, cuja performance também

fazia parte dos rituais xintoístas. Tanto os registros mitológicos do Relato de Fatos Antigos

(Kojiki, 古事記) quanto das Crônicas do Japão (Nihon shoki, 日本書紀)21, levam a crer que

as danças kagura se originaram do ritual realizado para atrair Amaterasu, a deusa do sol, para

fora da caverna onde havia se recolhido, assim deixando o mundo na escuridão.

Ame-no-Uzume, deusa do amanhecer e do divertimento, teria liderado os outros deuses na

realização de uma dança ruidosa que faria Amaterasu sair da caverna para ver o que estava

acontecendo (ASTON, 1896, p. 44; LANCASHIRE, 2004, p. 90). Dessa maneira, a dança de

possessão da deusa Ame-no-Uzume estabelece um estreito vínculo entre as formas mais

antigas da dança ritual kagura e a possessão espiritual (LANCASHIRE. 2004, p. 92).

Em Genji, as referências às composições kagura e azuma-asobi são relativamente

raras, sendo ambas mencionadas no Capítulo 35, e a mesma dança azuma-asobi (Motomego

21 Essas duas obras são os registros escritos mais antigos do Japão e narram a genealogia dos deuses e os mitos
de criação do arquipélago japonês. O Kojiki data de 712 e sua autoria é atribuída a Ō-no-Yasumaro. O Nihongi
data de 720 sua autoria é atribuída ao Príncipe Toneri e a Ō-no-Yasumaro.

20 「求子」が終わった後に、若い上達部は、肩脱ぎしてお下りになる。
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求子, lit. “canção de procurar uma criança”) reaparece no Capítulo 42. A partir do primeiro

trecho no início desta seção podemos observar o profundo significado religioso dessas

performances. O monge de Akashi (cuja história veremos no capítulo III deste trabalho) deixa

por escrito seu desejo de que sejam realizados rituais kagura como oferenda às divindades de

Sumiyoshi, em agradecimento pela glória de seus descendentes (os filhos da princesa de

Akashi, netos de Genji) e Genji sai em peregrinação para realizar os votos prescritos pelo

monge.

Na cerimônia ofertada por Genji, há danças kagura e azuma-asobi que, como vimos

no trecho 2 apresentado no início deste capítulo, eram percebidas como mais familiares do

que a música estrangeira. Essa ideia de que a música japonesa transmite sentimentos mais

íntimos e em sintonia com a natureza ao redor, enquanto a música estrangeira possui um estilo

mais ornamentado e austero, aparece ao longo da narrativa, mas, como comentado

anteriormente, não nos permite tirar conclusões sobre a opinião da autora, dos narradores22 e

das personagens. O que é possível, todavia, é perceber que poderia haver certas preferências

de estilo musical dependendo da ocasião, mas que todos eram necessários e faziam parte do

cosmo artístico da aristocracia.

2.3 - Kangen e Saibara

1) Dois dias depois, Tō no Chūjō organizou um banquete no qual os perdedores
saudaram os vencedores. Não foi nada muito exagerado, mas as caixas de madeira
de cipreste eram belíssimas e havia prêmios variados. O mesmo grupo de pessoas
que estivera presente na competição foi convidado a compor versos chineses.
Algumas rosas estavam timidamente despontando ao pé da escada, e superavam em
delicadeza o auge do florescer na primavera e no outono. A atmosfera era
descontraída e tocou-se música. O filho de Tō no Chūjō, que tinha apenas oito ou
nove anos, estava servindo na corte pela primeira vez esse ano. Possuía uma bela
voz e tocava o órgão shō de maneira particularmente encantadora. [...] Conforme a
celebração foi se tornando mais animada, o garoto cantou a saibara “Takasago”
graciosamente e, como recompensa, recebeu de Genji o manto externo que ele
despiu e colocou sobre seus ombros.23 (Capítulo 10)

2) Agora era a vez dos nobres e oficiais começarem seu próprio divertimento
musical, e sua performance foi igualmente encantadora. Genji havia recebido vários

23 二日ほどして、中将が負け饗応をなさった。大げさではなく、優美な桧破子類、賭物などがいろいろ

とあって、今日もいつもの人々、おおぜい招いて、漢詩文などをお作らせになる。

　階のもとの薔薇、わずかばかり咲いて、春秋の花盛りよりもしっとりと美しいころなので、くつろい

で合奏をなさる。

　中将のご子息で、今年初めて童殿上する、八、九歳ほどで、声がとても美しく、笙の笛を吹いたりな

どする子を、かわいがりお相手なさる。[...]音楽のお遊びが少しくだけてゆくころ、「高砂」を声張り

上げて謡う、とてもかわいらしい。大将の君、お召物を脱いでお与えになる。

22 Segundo Jinno (2016a, p. 130 apud BALMES, 2020, p. 73), o fato de Genji monogatari possuir uma variedade
de narradores é amplamente aceito. Para uma discussão sobre o narrador e as pessoas gramaticais em Genji, ver
Balmes (2020) e Jinno (2016a, 2020).
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instrumentos de cordas do Príncipe Herdeiro. O alaúde biwa e a cítara kin, que
tinham sido dados ao Príncipe por seu pai, o imperador aposentado Suzaku, e a
cítara sō, que o Príncipe recebera do imperador Reizei, possuíam qualidades sonoras
que traziam memórias dos velhos tempos.24 (Capítulo 34)

3) O Governador de Kii apareceu e mandou colocarem mais lanternas. Ele
também fez os servos aumentarem os pavios das lamparinas para iluminar a casa e,
para os convidados, ofereceu apenas doces. Genji disse provocativamente:

— Quanto aos cortinados, será que eles estão bem-posicionados? Se, nesse
quesito, você também for deixar a desejar, com certeza isso comprometerá a sua
hospitalidade, por tornar o pernoite desinteressante.

— Ora, meu senhor! Mas eu não sei quais são as suas preferências — ele
respondeu subserviente.25 (Capítulo 2)

4) Quando finalmente chegou à residência de seu sogro no Sanjō, sua esposa,
como sempre, não fez qualquer esforço para vê-lo. Entediado, Genji se entregou ao
devaneio e, brincando com uma cítara sō, começou a tocar e cantar a saibara “O Rio
Nuki”:

Nem uma noite de sono doce
Suave como uma almofada de juncos
as correntezas do rio Nuki
meu pai entre nós dois se põe26 (Capítulo 8)

Além das danças, havia a música instrumental kangen, que a partir do século X passou

a ser tocada em concertos internos no palácio imperial e passou a ocupar um lugar cada vez

mais importante na sociedade aristocrática, com a participação dos nobres mais graduados e

do próprio imperador nas performances, chamadas gyoyū 御遊. Nessas ocasiões, os músicos

profissionais só eram chamados quando necessário e o imperador liderava um grupo de

nobres do alto-escalão tocando peças do repertório tōgaku para sopros e cordas e canções

saibara (NELSON, 2008, p. 42). Havia também as performances instrumentais chamadas

kangen no asobi 管弦の遊び, uma versão mais informal do gyoyū que, por envolver o

imperador e alta nobreza, possuía protocolos mais rígidos27.

Por ter um lugar de destaque entre os nobres, a habilidade musical era essencial para

obter sucesso na corte. O termo shiika-kangen (詩歌管弦, “poesia, sopros e cordas chinesas e

japonesas”) reflete as habilidades necessárias aos indivíduos da alta hierarquia: “ler, escrever

27 Agradeço ao prof. Steven G. Nelson, da Universidade Hōsei, pelos comentários em relação a esse ponto.

26 大殿では、例によって、直ぐにはお会いなさらない。所在なくいろいろとお考え廻らされて、箏のお

琴を手すさびに弾いて、「やはらかに寝る夜はなくて」とお謡いになる。

25 守が出て来て、燈籠を掛け添え、灯火を明るく掻き立てたりして、お菓子程度を差し上げた。「帷帳

の準備も、いかがなっておるか。そうした方面の趣向もなくては、興醒めなもてなしであろう」とおっ

しゃると、

　「はて、何がお気に召しますやら、わかりませんので」と、恐縮して控えている。

24 管弦の御遊びが始まって、これもまた素晴らしい。御琴類は、東宮から御準備あそばしたものであっ

た。朱雀院からお譲りのあった琵琶、琴。帝から頂戴なさった箏の御琴など、すべて昔を思い出させる

音色で、久しぶりに合奏なさると、どの演奏の時にも、昔のご様子や、宮中あたりのことなどが自然と

お思い出される。
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em chinês e japonês, especialmente as formas poéticas, e a habilidade de tocar instrumentos e

cantar” (Ibid.).

As performances gyoyū e kangen no asobi são bastante frequentes em Genji, e nas

cenas em que são descritas vemos uma série de detalhes sobre instrumentos, técnicas de

transmissão e performance, bem como comentários sobre as habilidades dos intérpretes.

Dessas performances também faziam parte as canções saibara 催馬楽, mencionadas com

frequência ao longo da narrativa. Inclusive, quatro capítulos de Genji foram nomeados a partir

de títulos de canções: o Capítulo 32 Umegae, o 44 Takekawa, o 47 Agemaki e o 50 Azumaya28.

O gênero saibara surgiu no período Heian e se tornou particularmente popular entre os

aristocratas nos séculos X e XI. Ainda há um considerável debate sobre a origem do termo,

cuja tradução literal é “música de incitar cavalo”. Acredita-se que as melodias sejam

originárias do repertório de canções folclóricas, cujo acompanhamento instrumental foi

arranjado no estilo continental para integrar o repertório tōgaku e komagaku (Ibid., p. 41).

Das mais de 60 saibaras que existiam originalmente no repertório, apenas 6, que foram

recuperadas a partir de registros antigos, são cantadas hoje em dia (Japan Arts Council, 2018).

Pesquisas em etnomusicologia como a de Markham (1983) revelam que as versões atuais das

saibaras são executadas em um andamento quatro vezes mais lento do que eram oito séculos

atrás, o que está em conformidade com a hipótese de que houve a redução do tempo no

repertório do gagaku como um todo.29

O primeiro trecho apresentado acima é um excelente exemplo de uma ocasião de uma

performance mais informal do tipo kangen no asobi, com canções saibara e a composição de

poemas chineses, assim demonstrando a ideia de shiika-kangen mencionada nesta seção. Tō

no Chūjō, amigo-rival e cunhado de Genji, organiza um banquete para celebrar a vitória dos

participantes da competição de poesia chinesa ocorrida dois dias antes. Estavam presentes as

mesmas pessoas que participaram da competição anterior e novamente foram convidadas a

compor poemas chineses. A atmosfera mais intimista e descontraída era propícia para fazer

música e o jovem Kōbai, filho de Tō no Chūjō, se revelou um excepcional cantor ao

interpretar a saibara Takasago 高砂, uma canção de amor que utiliza as imagens das flores

que desabrocham no verão — camélias brancas, salgueiro e lírios — como metáfora da

mulher amada. Esta cena em que Kōbai canta Takasago, narrada no Capítulo 10 de Genji, é

retomada no Capítulo 32 em um banquete no qual os nobres fazem música sob a luz do luar e

29 Para uma reflexão sobre esse processo de redução do tempo nas performances de gagaku, ver GIOLAI (2013,
p. 23-24).

28 Para a relação dos títulos em japonês e as respectivas traduções dos 54 capítulos de Genji, consultar o anexo ao
final deste trabalho.
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Kōbai canta a saibara Umegae (梅枝, Galho de ameixeira), que é o título do Capítulo 32,

novamente cativando a todos com sua voz.

O trecho 2 do Capítulo 34 relata o divertimento musical dos nobres após as

festividades oficiais do 40º aniversário de Genji (depois que os músicos profissionais se

retiram), destacando a qualidade dos instrumentos de cordas que ele recebeu do Príncipe

Herdeiro para a ocasião e as respectivas linhagens dos instrumentos. A biwa e o kin haviam

sido dados ao Príncipe Herdeiro pelo Imperador aposentado Suzaku, meio-irmão de Genji, e o

sō havia sido dado pelo imperador Reizei, cujo pai pensavam que era o falecido Imperador

Kiritsubo, pai de Genji, mas que na realidade era o filho de Genji com Fujitsubo.

O tom nostálgico dos comentários e a valorização dos instrumentos como herança

familiar estão de acordo com a ocasião do 40º aniversário de Genji, cujas celebrações são

marcadas por um sentimento saudoso em relação ao reinado de seu pai e uma grande comoção

ao ver as novas gerações ultrapassando as antigas em beleza, habilidade e cargo político. A

menção ao ex-imperador Suzaku, com quem Genji havia tido desavenças políticas no

passado, e ao imperador Reizei, que ao descobrir que Genji era seu verdadeiro pai entrou em

grande conflito interno, remetem a um passado que, embora turbulento, é uno (no sentido da

continuidade da linhagem imperial). A transmissão dos instrumentos musicais reitera essa

continuidade.

O passado agora é saudosamente rememorado por Genji, rememoração essa

desencadeada primeiro pela performance de dança (ver trecho 2 do item 2.1) e em seguida

pela sonoridade dos instrumentos de cordas do Príncipe Herdeiro. Como se suas cordas

trouxessem a vibração dos tempos antigos, as cítaras e a biwa trazem para o presente as

memórias sonoras e toda a carga que elas contêm, assim intensificando a nostalgia de Genji.30

Nos trechos 3 e 4, vemos como a inserção de fragmentos de canções saibara no

enredo está longe de ser gratuita. Para que o leitor contemporâneo possa compreender esse

jogo de alusões, que era evidente para os leitores da época (aristocratas que compunham um

círculo social extremamente restrito), são necessárias as devidas explicações e notas.

No trecho 3 do Capítulo 2, Genji se hospeda na casa do Governador de Kii, e fica

muito interessado na madrasta do Governador, Utsusemi, que posteriormente irá rechaçar

obstinadamente as suas investidas amorosas. Ao perguntar provocativamente ao Governador

sobre as cortinas, Genji alude à saibara Waihen (我家, “Minha casa”), cuja letra fala dos

preparativos de um casamento e cita nomes de comidas com conotações eróticas:

30 Essa cena é um exemplo de como o próprio instrumento (como objeto físico) pode condensar a carga
emocional da cena, algo que vou explorar no capítulo III.



36

Eu pendurei as cortinas em volta do estrado do quarto dela, então venha meu
senhor, seja o marido da minha filha. E o que o senhor deseja para o seu banquete
de casamento: abalone, caracol marinho, ouriço-do-mar?31

A resposta do Governador alude à segunda linha da mesma canção:

Meu senhor, mas eu não sei o que o senhor deseja!

No trecho 4 do Capítulo 8, Genji chega à residência de seu sogro, o Ministro da

Esquerda, e como de costume sua esposa Aoi não vem recebê-lo. Genji se ausentara da

residência de seu sogro por um período considerável, o que causara o ressentimento de sua

esposa, que passou a tratá-lo com cada vez mais frieza. Sozinho e entediado, Genji dedilha

um sō e cantarola a saibara Nuki gawa (貫河, “O Rio Nuki”)32, cujo eu-lírico é uma mulher

apaixonada, ao contrário de Aoi. É uma passagem breve mas que, assim como a anterior,

destaca as referências musicais como um meio para as personagens expressarem seu estado de

espírito, ao invés de monólogos ou diálogos mais explícitos.

3. Instrumentos

3.1 Cordas (弦楽器, gengakki)

1) Encantado com o monge, que era um verdadeiro conhecedor, Genji trocou de
instrumentos com ele, pegando a biwa e entregando-lhe o sō-no-koto. Como
esperado, as habilidades do monge no sō eram excepcionais. Ele tocou melodias em
um estilo raro que não se ouvia mais e havia um ar chinês em seu toque. O vibrato
produzido pela sua mão esquerda era intenso e claro.33 (Capítulo 13)

2) — Esse instrumento é difícil porque a segunda corda mais próxima de você é
fina e se rompe facilmente — Genji disse a Murasaki.

Ele então afinou o instrumento em um tom mais baixo para reduzir a tensão
das cordas. Tocou algumas melodias para testar a afinação e empurrou o sō para ela
que, não conseguindo mais ficar emburrada, tocou lindamente. Murasaki ainda era
pequena, então precisava erguer o tronco e se esticar para alcançar as cordas, mas ele

33 [...] 風流がっているので、おもしろいとお思いになって、箏の琴を取り替えてお与えになった。

　なるほど、たいそう上手に掻き鳴らした。現在では知られていない奏法を身につけていて、手さばき

もたいそう唐風で、揺の音が深く澄んで聞こえた。

32 Esta canção será analisada em mais detalhes no item 1.1 do capítulo II.

31 わいへんは　とばり帳も　垂れたるを 大君来ませ　婿にせむ　み肴に　何よけむ　あはびさだをか　

かせよけむ。(SNKBZ, vol. 20, p. 95)
Língua japonesa moderna: わが家は　御帳台のカーテンを垂らしてあるので　大君さまおいで下さい　婿

にお迎えしましょう　お酒の肴は何が良いでしょうか　アワビかサザエか　それともウニが良いでしょ

うか
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achou os movimentos da mão esquerda dela, que pressionava as cordas do
instrumento, encantadoramente refinados.34 (Capítulo 7)

3) — [...] Quando tocado perto da varanda em uma noite de luar de outono, o
wagon acompanhando o cantar dos grilos tem uma sonoridade íntima e belíssima.
Não se pode dizer que seja um instrumento adequado para performances mais
formais, mas possui a extraordinária qualidade de expressar o timbre e o ritmo dos
outros instrumentos.35 (Capítulo 26)

4) Quando a princesa começou a tocar suavemente seu instrumento [o kin],
Genji ficou encantado. A técnica dela não era particularmente boa, mas o
instrumento possuía um timbre raro que não era desagradável de ouvir. O nobre pai
da princesa havia criado sua filha com grande cuidado naquela residência
melancólica e solitária. [...] Genji pensou que a performance da princesa não era
nada má. Taifu, que era de uma natureza mais frívola, ficou um pouco frustrada: se a
princesa ao menos tocasse em um estilo mais íntimo e moderno!36 (Capítulo 6)

5) — Dizem que a biwa soa o seu melhor quando a mão esquerda tem um toque
suave e tranquilo nas cordas, mas, ao contrário, penso que a mudança do som
produzida pelo plectro ao atacar as cordas posicionadas no traste, algo característico
do toque feminino, seja muito elegante e agradável de ouvir. Não gostaria de tocar?
Tragam uma biwa para a senhora!37 (Capítulo 43)

Os instrumentos que mais aparecem em Genji são, sem dúvida, os de cordas: as cítaras

kin no koto, yamatogoto e sō-no-koto, e o alaúde biwa-no-koto . Percebe-se que os nomes de

todos esses instrumentos terminam em koto 琴 que era a denominação genérica dos

instrumentos de cordas. No entanto, geralmente eram chamados pelo nome mais curto: biwa,

wagon e kin, sendo o sō mais comumente chamado pelo nome mais longo sō-no-koto.

Portanto, quando vemos o termo koto sozinho em Genji, ele provavelmente se refere às cordas

de modo geral ou à cítara kin (que é outra leitura do ideograma 琴). Isso pode gerar uma certa

confusão e apenas o contexto poderá esclarecer qual é o instrumento em questão38.

38 Agradeço ao prof. Steven G. Nelson, da Universidade Hōsei, pelos comentários em relação a esse ponto.

37 琵琶は、押し手を静かにするのを上手とする都言いますが、柱を据えた時、撥の音の様子が変わっ

て、優美に聞こえるのが、女性のお琴としては、かえって結構なものです。さあ、合奏なさいません

か。お琴を持って参れ」とおっしゃる。

36 かすかに掻き鳴らしなさるのが、趣あるように聞こえる。特に上手といったほどでもないが、楽器の

音色が他とは違って格式高い物なので、聞きにくいともお思いにならない。[...] かすかにお弾きにな

るのは、悪くはない。「もう少し、親しみやすい、今風の感じを加えたいものだ」と、蓮っ葉な性分か

ら、じれったく思っていた。

35 秋の夜の、月の光が涼しいころ、奥深い所ではなくて、虫の声に合わせて弾いたりするのには、親し

みのあるはなやかな感じのする楽器です。改まった演奏は、役割がしっかりと決まりませんね。

　この楽器は、そのままで多くの楽器の音色や、調子を備えているところが優れた点です。

34 「箏の琴は、中の細緒が切れやすいのが厄介だ」と言って、平調に下げてお調べになる。調子合わせ

の小曲だけ弾いて、押しやりなさると、いつまでもすねてもいられず、とてもかわいらしくお弾きにな

る。

　お小さいからだで、左手をさしのべて、弦を揺らしなさる手つき、とてもかわいらしいので、愛しい

とお思いになって、笛吹き鳴らしながらお教えになる。とても賢くて難しい調子などを、たった一度で

習得なさる。
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Figura 5: Sō-no koto

Fonte: Wikimedia Commons

O sō-no-koto (筝の琴, ou sō) é uma cítara de 13 cordas, sem trastes, cujo ancestral é a

cítara chinesa zheng. Possui 13 pontes móveis que permitem alterar a afinação conforme o

modo da peça que será tocada (um dos seis modos do gagaku) e utiliza-se três plectros (琴爪,

kotozume) encaixados no polegar, no indicador e no dedo médio da mão direita para atacar as

cordas. Atualmente mede cerca de 180 centímetros de comprimento, mas no passado podia

chegar a quase 2 metros, e é feito de madeira de Paulownia. Era tocado como

acompanhamento das canções saibara e integrava a orquestra de música instrumental kangen,

o que ocorre até os dias de hoje.

Diferentemente do kin e do wagon, que em Genji são respectivamente associados a

Genji e seu amigo-rival Tō no Chūjō na maioria das ocasiões em que há performances

musicais, o sō é tocado por diferentes personagens ao longo da narrativa, de modo que não é

possível associá-lo exclusivamente a uma única personagem. Os trechos 1 e 2 nos mostram a

valorização tanto do domínio técnico quanto sonoro desse instrumento. No trecho 1, Genji

está maravilhado com a habilidade musical do monge de Akashi, seu anfitrião durante parte

do exílio39, ressaltando a peculiaridade de seu toque no instrumento, que produz uma

sonoridade que impressiona Genji. Não se sabe ao certo o que significa o “estilo chinês” que o

monge utiliza, e de que maneira ele resulta em um som particular, mas possivelmente está se

39 Essa parte da narrativa será tratada em detalhes no capítulo III.
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referindo à habilidade técnica do monge, que executa com precisão as mudanças de nota com

as técnicas da mão esquerda, produzindo ondulações na afinação.40

No trecho 2, Genji está explicando à jovem Murasaki, que na ocasião tem cerca de 10

anos de idade, sobre a fragilidade do sō-no-koto e o cuidado necessário para afiná-lo. Não é

coincidência que Genji abaixe a afinação do instrumento para reduzir a tensão das cordas,

enquanto tenta dissipar a tensão entre ele e Murasaki, que está aborrecida por sua longa

ausência. Ele testa a afinação e empurra o sō para a garota, que não consegue resistir e toca

lindamente. Como Murasaki ainda é pequena, precisa inclinar o corpo e esticar a mão

esquerda para alcançar as cordas, e essa sua movimentação parece adorável a Genji.

Passagens como essa41 mostram que não apenas performances oficiais ou realizadas por

aristocratas talentosos, mas também a música tocada por jovens ainda inexperientes tinham

seu encanto.

Figura 6: Wagon

Fonte: Website Gagaku Stanford

O wagon (和琴, ou yamatogoto 大和琴), é uma cítara de seis cordas, medindo entre

188 e 197 centímetros de comprimento, com pontes móveis, afinada não em ordem

ascendente, mas em um ziguezague pentatônico. Devido a essa afinação, o wagon costuma

tocar em padrões de arpeggio ao invés de melodias. Pode ser tocado utilizando um pequeno

plectro na mão direita, os dedos da mão esquerda ou uma combinação das duas técnicas.

Diz-se que o wagon é um instrumento nativo do Japão, e apesar de ter sido encontrado

em escavações de ruínas do período Yayoi (300 AC–300 DC) e Kofun (300–538), não há

evidências suficientes que comprovem sua origem japonesa (KOIZUMI; OKADA, 1974, p.

19). O mais provável é que seja baseado em um antigo modelo coreano (NELSON, 2008, p.

49). O wagon é utilizado até hoje em peças do repertório kagura e azuma-asobi.

41 Encontramos uma cena semelhante no Capítulo 21 que descreve Kumo no Kari, filha de Tō no Chūjō, que na
ocasião tem cerca de 14 anos, tocando o sō-no-koto.

40 Agradeço ao prof. Steven G. Nelson, da Universidade Hōsei, pelos comentários em relação a esse ponto.
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Em Genji, a personagem mais frequentemente associada ao wagon é Tō no Chūjō, o

amigo-rival de Genji. No trecho 3, do Capítulo 26, Genji está falando sobre o wagon com

Tamakatsura, filha de Tō no Chūjō, destacando as qualidades do instrumento, cuja sonoridade

se harmoniza ao ruído dos insetos criando uma atmosfera mais intimista que, embora

inadequada para ocasiões mais formais, também se funde com o timbre dos outros

instrumentos, sendo essa uma característica excepcional. Essa inadequação às performances

cerimoniais e formais está relacionada ao comentário feito anteriormente no item 2.2 sobre

danças kagura e azuma-asobi sobre o sentimento de familiaridade da música nativa em

oposição à solenidade da música estrangeira (principalmente chinesa). Acredito que esta fala

de Genji sobre o wagon no Capítulo 26, assim como tantas outras em que o protagonista faz

comentários e emite juízos comparando as coisas japonesas às chinesas, pode ser classificada

como uma de suas muitas teorias (論, ron), a partir da qual podemos novamente perceber o

diálogo sino-japonês como um elemento que permeia toda a obra.

Figura 7: Kin

Arquivo do Metropolitan Museum

Prosseguindo na direção deste diálogo, temos o kin (琴の琴, kin no koto), uma cítara

de sete cordas, sem trastes nem pontes móveis, com aproximadamente 117 centímetros de

comprimento. Trazido da China no período Nara (701–784), era considerado o instrumento

dos sábios e literatos. Devido à sua dificuldade técnica, começou a cair em desuso a partir de

meados do período Heian, mas voltou a ser tocado novamente no início do período Edo

(1603–1868) (TOYONAGA, 2001, p. 2).

O kin é, como veremos no capítulo III, o instrumento mais frequentemente associado a

Genji ao longo da narrativa, dialogando com as referências à literatura e historiografia chinesa

presentes na obra. Sua constante aparição em Genji situa a narrativa em um período anterior

ao momento de sua escrita (início do século XI), já que não era mais utilizado na época em

que viveu Murasaki Shikibu. Além disso, traz à tona a dinâmica cultural entre China e Japão
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(wa-kan), ao ser de alguma maneira comparado ou contraposto ao wagon, que por ser

considerado um instrumento genuinamente japonês, representa o espírito nativo.

O trecho 4 do Capítulo 6 descreve as impressões de Genji sobre a performance da

princesa Suetsumuhana na cítara kin42, uma das poucas personagens com exceção de Genji e

da Terceira Princesa que aparece tocando este instrumento. Ela vivia reclusa e solitária na

residência do falecido pai, numa situação decadente e deplorável. Genji quer ouvi-la tocar e,

apesar de seu toque suave, que produz um som bastante tênue, ele constata que possui um

certo charme e não é desagradável de ouvir. A técnica da princesa não é excepcional, mas o

timbre do instrumento possui uma qualidade rara e refinada. Quando Genji tem uma segunda

oportunidade de ouvi-la, confirma que a performance da princesa de fato “não é má”. Já

Taifu, uma dama da corte que faz a intermediação entre Genji e a princesa, lamenta que o

toque dessa não tenha uma qualidade mais acessível e moderna, algo que seria difícil de

imaginar considerando que a princesa vivia sem nenhum contato com as novidades da corte.

A partir desses comentários, é possível perceber que Genji, apesar de estar habituado a

performances musicais de alto nível, possui uma sensibilidade para detectar os atributos que

podem estar escondidos em locais e indivíduos inesperados. Como é narrado no Capítulo 2,

na conversa entre Genji, Tō no Chūjō e outros dois cortesãos, as mulheres mais

surpreendentes são aquelas que, como jóias raras, podem ser descobertas em locais insólitos.

O encontro com a princesa Suetsumuhana faz parte das tentativas de Genji de

encontrar uma mulher admirável fora das camadas mais altas da aristocracia. Ele está disposto

a reconhecer encantos e talentos em mulheres que não possuem o glamour e o viço das damas

mais refinadas da corte, mas que todavia conservam um charme incomum. No caso da

princesa Suetsumuhana, como veremos no capítulo II, as expectativas de Genji são

completamente despedaçadas, mas nesses primeiros encontros em que ele ouve o kin da

princesa, fica pensando nas lamentáveis circunstâncias de sua existência, imaginando que ela

deva ser povoada de infelicidade. Tudo isso exerce um fascínio peculiar que o faz levar

adiante suas visitas à princesa.

42 Sobre o encontro de Genji com a princesa Suetsumuhana, ver mais detalhes no item 1.1 do capítulo II.
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Figura 8: Biwa

Fonte: Wikimedia Commons

A biwa (琵琶の琴, biwa no koto) é um alaúde de quatro cordas, com quatro trastes,

tocado com um plectro grande e mede cerca de 106 centímetros de comprimento. O ancestral

chinês da biwa é o alaúde pipa, que por sua vez descende do alaúde persa barbat. A biwa foi

introduzida no Japão no período Nara e passou a integrar a orquestra kangen, da qual faz parte

até hoje. Assim como o sō, pode ser afinada em um dos seis modos do gagaku.

É curioso que Genji aparece tocando os outros instrumentos de cordas e as flautas

transversais, mas nunca a biwa. Um outro ponto interessante é o comentário no Capítulo 21

sobre o quanto é desagradável assistir a uma dama tocando biwa43, devido à postura

necessária para tocar o instrumento (SNKBZ, vol. 22, p. 34). Todavia, há cenas de

personagens femininas como Gen no Naishi (Capítulo 7), a dama de Akashi (Capítulo 35) e

Naka no Kimi (Capítulo 49) tocando biwa e produzindo impressões memoráveis.

No trecho 5 do Capítulo 43, a personagem Kōbai, filho de Tō no Chūjō, está

conversando com sua enteada, cujo rosto ele nunca viu, tentando convencê-la a tocar para ele.

A passagem fala de aspectos da técnica do instrumento, como a pressão da mão esquerda nas

cordas e as mudanças de sonoridade provocadas pelo uso do plectro, mas me parece que isso é

um pretexto para Kōbai elogiar o estilo feminino de tocar e assim tentar persuadir a jovem a

tocar para ele.

3.2 Sopros (管楽器, kangakki)

43 「琵琶は、女性が弾くには見にくいようだが、いかにも達者な感じがするものです。今の世に、正し

く弾き伝えている人は、めったにいなくなってしまいました。何々親王、何々の源氏とか」
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1) Tocando suas flautas, eles [Genji e Tō no Chūjō] embarcaram juntos em uma
carruagem e viajaram sob o luar encoberto pelas nuvens, que dava ao caminho um ar
encantador, até finalmente chegarem à residência do Ministro da Esquerda. [...]
Entraram sorrateiramente, trocaram suas vestes em uma ala vazia e, com um olhar
inocente, como se tivessem acabado de chegar, entraram tocando suas flautas. O
Ministro da Esquerda, que nunca deixava passar uma oportunidade musical, trouxe
sua flauta komabue e tocou lindamente, já que era um músico excepcionalmente
habilidoso.44 (Capítulo 6)

2) Os jovens cortesãos filhos de Tō no Chūjō, absorvidos nos detalhes dos
preparativos da procissão imperial, se reuniram para planejar e se ocuparam em
ensaiar diariamente danças variadas. O ruído dos instrumentos nunca fora tão
grande, já que cada um tentava superar os demais, e os instrumentos não eram os
usuais: o som do hichiriki grande e da flauta shakuhachi inundavam o ar [...].45

(Capítulo 6)

3) Tō no Chūjō tirou uma flauta do bolso interno de suas vestes e começou a
tocar com uma sonoridade límpida. [...] Como sempre, fez questão de trazer em sua
comitiva homens que poderiam acompanhá-lo no hichiriki e no órgão shō.46

(Capítulo 5)

4) Yūgiri examinou a flauta que Kashiwagi tanto estimava e carregava sempre
consigo, lembrando de que seu falecido amigo com frequência dizia que lhe faltava a
habilidade para explorar toda a extensão do instrumento e que, quando morresse,
queria ter certeza de que a flauta seria entregue a alguém que lhe daria o devido
valor. Essa lembrança aumentou a tristeza que lhe oprimia o peito e, ao experimentar
soprar uma melodia no modo banshiki, parou na metade, dizendo:

— [...] Essa flauta está muito além das minhas possibilidades.47 (Capítulo 37)

Em Genji, vemos com frequência os instrumentos de sopro48 como as flautas

transversais, principalmente o ryūteki, e mais raramente a flauta komabue, o órgão de boca

shō, o hichiriki e a flauta shakuhachi, que é mencionada uma única vez. As flautas

transversais eram chamadas yokobue (横笛, lit. “flauta de lado”) e eram feitas de bambu

laqueado. Em Genji, assim como o termo koto é a designação genérica dos instrumentos de

cordas, fue é o termo genérico para sopros. Desta maneira, é necessário analisar o contexto

para saber de qual instrumento se trata, sendo que em alguns casos não é possível saber ao

48 Vídeo com explicação sobre os instrumentos de sopro com os músicos do Departamento Imperial (em japonês
com legenda em inglês): <https://www.youtube.com/watch?v=QRZ1eNlzhoA>

47 御覧になると、この笛もなるほど肌身離さず愛玩しては、「自分でも、まったくこの笛の音のあらん

限りは、吹きこなせない。大事にしてくれる人に何とか伝えたいものだ」と、柏木が時々愚痴をこぼし

ていらっしゃったのをお思い出しなさると、さらに悲しみが胸に迫って、試みに吹いてみる。盤渉調の

半分ばかりでお止めになって、「[...]この笛はとても分不相応です」と言って[...]。

46 頭中将は、懐にしてあった横笛取り出して、吹き澄ましている。[...]いつものように、篳篥を吹く随

身、笙の笛を持たせている風流人などもいる。

45 行幸の事をおもしろいとお思いになって、ご子息達が集まって、お話なさったり、それぞれ舞いをお

習いになったりするのを、そのころの日課として日が過ぎて行く。いろいろな楽器の音が、いつもより

もやかましくて、お互いに競争し合って、いつもの合奏とは違って、大篳篥、尺八の笛の音などが大き

な音を何度も吹き上げて、[...]。

44 [...] 一台の車に乗って、月の風情ある雲に隠れた道中を、笛を合奏して大殿邸にお着きになった。

[...]人目につかない渡殿にお直衣を持って来させて、お召し替えになる。何食わぬ顔で、今来たような

ふうをして、お笛を吹き興じて合っていらっしゃると、大臣が、いつものようにお聞き逃さず、高麗笛

をお取り出しになって来た。大変に上手でいらっしゃるので、大層興趣深くお吹きになる。

https://www.youtube.com/watch?v=QRZ1eNlzhoA
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certo. O termo yokobue também é usado com frequência, e dada a maior popularidade da

flauta ryūteki entre os aristocratas de Heian (em comparação com as outras duas flautas

transversais), podemos supôr que na maioria das vezes yokobue se refere ao ryūteki.

Figura 9: Hichiriki Figura 10: Órgão shō

Figura 11: Flautas transversais (de cima para baixo): komabue, ryūteki e kagurabue.

Fonte: Website Gagaku Stanford

A ryūteki (竜笛, “flauta dragão”)49 é uma flauta com sete furos e aproximadamente 40

centímetros de comprimento. Veio da China e fazia parte da orquestra tōgaku (tanto na música

instrumental quanto no acompanhamento das danças da esquerda) e também do

acompanhamento das canções saibara. A flauta komabue 高麗笛, a menor das flautas

49 Vídeo com explicação sobre a flauta ryūteki (em japonês):
<https://www.youtube.com/watch?v=XVbPCxkI8WQ>

https://www.youtube.com/watch?v=XVbPCxkI8WQ
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transversais, possui seis furos, aproximadamente 37 centímetros de comprimento e era usada

no komagaku. A flauta kagurabue 神楽笛, como o nome já indica, era usada nas

performances de kagura. É a maior das flautas transversais, medindo entre 40 e 55

centímetros, e possui 6 furos. Não foram encontradas referências diretas a este instrumento ao

longo da narrativa. Em termos de sonoridade, a komabue, por ser menor, emite o som mais

agudo e nítido, quanto que a kagurabue possui uma sonoridade mais cheia e o ryūteki fica

entre as duas (KOIZUMI; OKADA, 1974, p. 11).

O hichiriki 篳篥 é um instrumento de palheta dupla (assim como o oboé), feito de

bambu, com sete furos na parte de cima do tubo e dois atrás, medindo cerca de 18 centímetros

de comprimento. Até meados de Heian, havia também o ōhichiriki (大篳篥, hichiriki grande),

mas seu uso foi descontinuado na reforma realizada no século IX mencionada anteriormente.

Foi introduzido no Japão no período Nara, e era utilizado tanto no tōgaku quanto no

komagaku e nas danças kagura e azuma-asobi. Apesar de estar presente numa variedade de

gêneros musicais, não era muito apreciado pelos nobres, possivelmente devido à sua

dificuldade técnica e à sonoridade estridente (KOIZUMI; OKADA, 1974, p. 14-15;

SISSAOURI, 2019, p. 79), comparada por Sei Shōnagon no Livro do Travesseiro a um

irritante barulho de insetos50.

Em Genji, há duas cenas que mencionam o hichiriki: a primeira é no Capítulo 5,

quando Tō no Chūjō vai até as montanhas onde Genji estava retirado para trazê-lo de volta à

capital e, ao chegar, faz um pequeno divertimento musical junto com os outros membros da

comitiva, tocando flauta, hichiriki e shō. O outro trecho, o nº 2 mencionado acima, pertence

ao Capítulo 6 e narra os preparativos musicais para a visita imperial ao palácio Suzaku. Faz-se

referência aos nobres tocando o hichiriki grande e a flauta shakuhachi 尺八, cuja aparição é a

única na narrativa.

Esta flauta de bambu, que é tocada verticalmente (em oposição às flautas transversais)

e media 43,7 centímetros (hoje possui cerca de 55 centímetros de comprimento), foi trazida da

China junto com os demais instrumentos que compõem a orquestra do gagaku. O shakuhachi

caiu em desuso antes do século IX, provavelmente por seu alto grau de dificuldade

(KOIZUMI; OKADA, 1974, p. 16-17). Posteriormente, no período medieval, passou a ser

tocado por monges budistas itinerantes.

50 “A flauta hichiriki é muito barulhenta e, se fosse um inseto de outono, seria como um gafanhoto gigante, e não
me agradaria nem um pouco ter de ouvir algo assim tão de perto” (SHONAGON, p. 367, 2013).
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Por fim temos o shō 笙, um órgão de boca com 17 tubos de bambu, palheta livre e

cerca de 47 centímetros de comprimento que descende do instrumento chinês sheng e é usado

no tōgaku. O som é produzido ao inspirar ou expirar pelo bocal acoplado à câmara de som, e a

ativação de cada tubo ocorre ao fechar o furo para o dedo (Ibid., p. 15). Cada tubo possui uma

pequena palheta de cobre, que vibra com a passagem do ar. Nas performances de tōgaku, o

shō costuma tocar acordes cluster chamados aitake, que é composto por até seis notas. A

técnica de dedilhado é bastante complexa e é uma característica importante da performance

do shō (NELSON, 2003, p. 4). As menções ao shō são relativamente raras na narrativa, sendo

algumas delas encontradas no Capítulo 5, no 10 e no 35.

No trecho 1, vemos como Genji e Tō no Chūjō tiram vantagem da portabilidade da

flauta transversal e voltam juntos na carruagem para a residência do Ministro da Esquerda

(pai de Tō no Chūjō) tocando suas flautas, que geralmente eram guardadas nas dobras das

vestes, numa espécie de bolso interno chamado futokoro 懐, como é descrito no trecho 3.

Desta maneira, era fácil transportá-las e utilizá-las em ocasiões variadas. Ao chegarem na

residência, o Ministro pega sua flauta komabue e se junta a eles. O Ministro, que nunca perdia

uma oportunidade de fazer música, possui uma habilidade excepcional e toca lindamente.

No trecho 4 do Capítulo 37 (cujo título é Yokobue), Yūgiri faz uma visita à Segunda

Princesa, viúva de seu amigo Kashiwagi, e é recebido pela mãe da Princesa, que lhe dá a

flauta transversal de seu falecido amigo. Kashiwagi sempre levava consigo essa flauta e dizia

que não tinha habilidade suficiente para tirar o melhor do instrumento, desejando que após sua

morte ela fosse dada a alguém que lhe desse o devido valor. Essas recordações entristecem

profundamente Yūgiri, que tenta tocar uma melodia no modo banshiki (que por seu afeto mais

melancólico e frio parece ser o modo adequado para essa ocasião de luto), mas pára no meio,

sentindo que sua performance não está à altura daquele instrumento tão precioso.

Neste trecho, há uma variedade de informações concentradas na flauta: o seu valor

como instrumento musical, o seu valor afetivo (que faz com que Yūgiri não consiga tocar pela

dor da lembrança do falecido amigo) e o seu valor como herança para os descendentes de

Kashiwagi, que morre tragicamente após ter um caso amoroso com a Terceira Princesa,

esposa de Genji. Tamanha é a sua aflição pela transgressão que cometeu que adoece e morre

rapidamente de desgosto. A Terceira Princesa, por sua vez, dá a luz ao filho de Kashiwagi

(Kaoru, que é apresentado como filho de Genji) e faz votos monásticos, se retirando dos

assuntos mundanos.
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Após sua visita à viúva de Kashiwagi, Yūgiri tem um sonho no qual o fantasma do

amigo aparece e comunica seu desejo de que a flauta seja passada para seus descendentes.

Essa cena reforça a importância da flauta não apenas como um objeto valorizado pela

personagem, mas como algo que a representa verdadeiramente através de sua sonoridade

particular.

3.3 Percussão (打楽器, dagakki)

1) O ruído dos instrumentos nunca fora tão grande, já que cada um tentava
superar os demais, e os instrumentos não eram os usuais: o som do hichiriki grande e
da flauta shakuhachi inundavam o ar, e até tocaram um grande tambor que rolaram
para perto da balaustrada.  [...].51 (Capítulo 6)

2) De acordo com o costume, os barcos que conduziam os músicos remavam
pelo lago, e houve uma grande variedade de danças chinesas e coreanas. O som dos
instrumentos e tambores reverberou em todas as direções. [...] 52 (Capítulo 7)

3) Genji fez um dos homens de sua comitiva, que possuía uma bela voz, cantar
o verso “Vamos apanhar conchas na praia cristalina?” da saibara ‘O mar em Ise’,
enquanto ele batia o ritmo com o shakubyōshi. De quando em quando ele tomava
parte no canto, e o monge pausava com frequência para elogiá-lo. Conforme a noite
avançou, o monge mandou trazer doces e iguarias raras e fez todos beberem para se
esquecerem das mazelas do mundo. 53 (Capítulo 13)

Figura 12: À esquerda o kakko, à direita o san-no-tsuzumi, usados respectivamente na música chinesa e

coreana

53 「伊勢の海」ではないが、「清い渚で貝を拾おう」などと、声の美しい人に歌わせて、自分でも時々

拍子をとって、お声を添えなさるのを、琴の手を度々弾きやめて、お褒め申し上げる。お菓子など、珍

しいさまに盛って差し上げ、供の人々に酒を大いに勧めたりして、いつしか物憂さも忘れてしまいそう

な夜の様子である。

52 恒例によって、楽の舟々が漕ぎ廻って、唐楽、高麗楽のと、数々を尽くした舞は、幾種類も多い。楽

の声、鼓の音、四方に響き渡る。[...]

51 いろいろな楽器の音が、いつもよりもやかましくて、お互いに競争し合って、いつもの合奏とは違っ

て、大篳篥、尺八の笛の音などが大きな音を何度も吹き上げて、太鼓までを高欄の側にころがし寄せ

て、自ら打ち鳴らして、演奏していらっしゃる。
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Fonte: Website Gagaku Stanford

Figura 13: Gongo shōko Figura 14: Taiko

Fonte: Wikimedia Commons Fonte: Website Gagaku Stanford

Os instrumentos de percussão aparecem apenas pontualmente em Genji, nas

performances de dança realizadas nos festivais. São referidos pelo termo genérico para

tambor, ko 鼓, ou taiko 太鼓, que pode indicar os tambores de formal geral ou significar um

tambor grande geralmente tocado nas performances de dança nos jardins das residências.

O motivo de não haver descrições detalhadas de instrumentos de percussão na

narrativa provavelmente se deve ao fato de que os nobres não costumavam tocá-los em suas

performances privadas, com a exceção do shakubyōshi, dois pedaços longos de madeira

usados para marcar o tempo. Quem tocava os tambores geralmente eram os criados (SNKBZ,

vol. 20, p. 288).

Tanto nas performances de dança quando na música instrumental eram utilizados o

tambor grande taiko e o gongo shōko 鉦鼓. Nas danças da esquerda e no kangen tōgaku

utilizava-se também o tambor ampulheta kakko 鞨鼓, que nas da direita era substituído pelo

tambor de ampulheta san-no-tsuzumi 鼓.
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4. Cosmologia

1) Havia uma grande reunião de cortesãos, e o som maravilhoso das flautas
sendo tocadas ecoava pela residência. [...] Cada um demonstrava um toque ágil e
vivo que, em conjunto produzia um efeito verdadeiramente encantador. O filho de
Genji tocou a flauta transversal no modo apropriado para a primavera, e suas notas
nítidas ressoaram até o alto dos céus.54 (Capítulo 32)

2) Ao contrário da maioria das pessoas, Genji apreciava muito a beleza da lua
nas noites de inverno, e sob a fascinante resplandecência do astro na neve, ele tocava
melodias apropriadas para a estação. As damas que serviam à Terceira Princesa, caso
se sentissem inclinadas, participavam do concerto se revezando em vários tipos de
koto.55 (Capítulo 35)

3) — Como é indistinta a luz do luar numa noite enevoada de primavera —
observou Genji. — Penso que o outono, com sua beleza comovente, une os sons dos
instrumentos ao canto dos insetos, tornando a música verdadeiramente sublime.

— A claridade do luar numa noite de outono não deixa nada oculto —
respondeu Yūgiri — e sente-se que flautas e kotos soam tão brilhantes quanto a
própria noite. Mas um céu que parece ter sido criado apenas para esse efeito e o
orvalho cintilando sobre as flores distraem o olhar, seduzem o coração, e acabam por
limitar os prazeres da música. Como isso poderia superar um concerto calmo sob a
lua encoberta que espreita pelas brumas difusas do céu de primavera? As notas da
flauta não ressoam mais clara ou encantadoramente no outono. Os antigos diziam
que as mulheres ficam mais comovidas na primavera, e eu, por minha vez, estou
inclinado a aceitar sua sabedoria nesta matéria. A música atinge uma harmonia
especialmente cálida e suave em uma noite de primavera.

— Lá vamos nós outra vez com essa discussão… Os antigos debatiam sobre
qual é melhor, primavera ou outono — observou Genji. — Não seremos nós, que
vivemos em uma era tardia e degenerada, que conseguiremos responder a essa
pergunta que permanece insolúvel desde a antiguidade. Quando se trata das canções
e modos, no entanto, você tem razão, o modo ritsu do outono sempre fica em
segundo lugar.56 (Capítulo 35)

56 「おぼつかない光だね、春の朧月夜は。秋の情趣は、やはりまた、このような楽器の音色に、虫の声

を合わせたのが、何とも言えず、この上ない響きが深まるような気がするものだ」とおっしゃると、大

将の君、

　「秋の夜の曇りない月には、すべてのものがくっきりと見え、琴や笛の音色も、すっきりと澄んだ気

は致しますが、やはり特別に作り出したような空模様や、草花の露も、いろいろと目移りし気が散っ

て、限界がございます。

　春の空のたどたどしい霞の間から、朧に霞んだ月の光に、静かに笛を吹き合わせたようなのには、ど

うして秋が及びましょうか。笛の音色なども、優艶に澄みきることはないのです。

　女性は春をあわれぶと、昔の人が言っておりました。なるほど、そのようでございます。やさしく音

色が調和する点では、春の夕暮が格別でございます」と申し上げなさると、

　「いや、この議論だがね。昔から皆が判断しかねた事を、末の世の劣った者には、決定しがたいこと

であろう。楽器の調べや、曲目などは、なるほど律を二の次にしているが、そのようなことであろう」

などとおっしゃって [...] 。

55 冬の夜の月は、人とは違ってご賞美なさるご性分なので、美しい雪の夜の光に、季節に合った曲目類

をお弾きになりながら、伺候する女房たちも、少しはこの方面に心得のある者に、お琴類をそれぞれ弾

かせて、管弦の遊びをなさる。

54 [...] 殿上人などが大勢参上して、美しい幾種もの笛の音が聞こえて来る。[...] 賑やかに合奏な

さっているのは、たいそう興趣深く聞こえる。宰相中将、横笛をお吹きになる。季節にあった調べを、

雲居に響くほど吹き立てた。
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Ainda que não tenha me proposto a aprofundar aspectos técnicos do gagaku neste

trabalho, acredito que seja interessante tocar em algumas questões como os modos musicais e

a cosmologia na qual se inserem, já que são elementos que aparecem com frequência na obra.

Antes disso, cabe um esclarecimento sobre o uso da palavra modo nesta seção, lembrando

que este é um assunto bastante complexo então não será possível abordá-lo com

profundidade. No contexto do gagaku, podemos definir “modo musical” como uma

organização das notas dentro de uma melodia que produz uma certa relação interválica fixa,

assim conferindo um colorido específico para cada modo57.

Dito isto, falemos um pouco sobre a cosmologia que regia a utilização desses modos.

A música, assim como a escrita e outras artes e formas de conhecimento que vieram da China

e foram introduzidas no Japão a partir do século V, era fundamentada nas teorias dos cinco

elementos e do Yin-Yang. No Japão, da fusão entre essas teorias, o Confucionismo, o Taoísmo

e o Budismo, surgiu uma cosmologia esotérica sincrética chamada on’myōdō 陰陽道, que

teve forte influência no desenvolvimento da teoria musical (JAPAN, 2018).

Ao ler Genji, encontramos inúmeros comentários sobre as estações do ano e a

paisagem onde se desenrolam os acontecimentos e no caso das cenas musicais não é diferente.

Se é dia ou noite, se há lua ou nuvens, como é a vegetação ao redor, se há outros sons com os

quais a música se mescla como o vento, barulho de insetos ou pássaros, tudo isso vemos

repetidas vezes ao longo da narrativa. A música, assim como a poesia, devia harmonizar com

a natureza ao redor e com o pathos da ocasião.

Para esse fim, havia no gagaku o conceito de toki no koe (時の声, lit. “voz do

tempo”), que associava determinados modos musicais a estações do ano específicas, conforme

o afeto evocado por aquele modo. Assim, dependendo da estação do ano em que seria

realizada a performance, seria escolhido o modo mais adequado. De acordo com o tratado de

música Ryūmeishō (龍鳴抄, “Seleção da música do dragão”), escrito por Ōga no Motomasa

em 1133, o modo sōjō corresponde à primavera, ōshikichō ao verão, hyōjō ao outono,

banshikichō ao inverno e ichikotsuchō ao centro, à voz da Terra (Ibid.).

Além disso, havia a divisão dos modos em ritsu e ryo, que “foi interpretada no Japão

como uma expressão da divisão Yin-Yang, com os modos ryo representando o princípio

luminoso, ativo e masculino do Yang, e os modos ritsu representando o princípio escuro,

inativo e feminino do Yin” (Ibid.). Os nomes desses modos aparecem com frequência em

Genji e podem ser classificados da seguinte forma:

57 Agradeço ao prof. Luiz H. Xavier, da Universidade Estadual de Campinas, pelos comentários em relação a
esse ponto.
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Tabela de modos do gagaku

Modo (調,
chō)58

Ryo 呂 / Ritsu 律 Nota
final

Estação do ano Elemento

ichikotsuchō

壱越調
ryo ré centro (voz da Terra) terra

hyōjō

平調
ritsu mi outono metal

sōjō

双調
ryo sol primavera madeira

ōshikichō

黄鐘調
ritsu lá verão fogo

banshikichō

盤渉調
ritsu si inverno água

taishikichō59

太食調
ryo mi — —

No trecho 1, vemos este aspecto cosmológico intimamente relacionado ao ciclo

sazonal e aos afetos adequados a cada estação. Na cerimônia de iniciação da princesa de

Akashi, filha de Genji com a dama de Akashi, há uma animada performance musical, na qual

Yūgiri, filho de Genji, toca a flauta transversal, escolhendo ares apropriados para a estação

(季節にあった調べを, kisetsu ni atta shirabe wo). Como esta cerimônia acontece na

primavera, imagina-se que ele escolheu uma sonoridade clara e alegre para combinar com a

emoção que transbordava dos corações de todos presentes naquela época do ano (a chegada

da primavera). O modo relacionado à primavera é o sōjō, terminado em sol, portanto podemos

59 Sissaouri (2019, p. 76) explica que o taishikichō é semelhante ao hyōjō, apesar de que o primeiro pertence ao
grupo ryo e o segundo ao ritsu. Segundo o tratado Ryumeishō, o taishikichō foi criado para garantir o princípio
de simetria do Yin-Yang, pois caso contrário seriam três modos ritsu e apenas dois ryo (Ryumeishō : 310).

58 “Os modos são nomeados adicionando o sufixo chō (ou sua forma vocalizada jō) ao nome da nota final, exceto
quando o nome da nota já inclui o chō ou jō no final” (JAPAN, 2018), como o hyōjō e o sōjō.
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supor que seria o mais adequado para uma ocasião festiva. A frase 雲居に響くほど吹き立

てた (kumoi ni hibiku hodo fukitateta, lit. “soprou com uma intensidade a ponto de reverberar

até o píncaro dos céus”, ou “o vigor do som reverberou nas alturas do céu”) reforça a energia

da performance de Yūgiri, então com cerca de 18 anos de idade.

No trecho 2 do Capítulo 35, Genji está apreciando a beleza da lua em uma noite de

inverno, tocando uma peça cujo modo está de acordo com a estação (季節に合った曲目,

kisetsuni atta kyokumoku). Não sabemos em qual modo se encontrava a música que ele toca,

mas podemos conjecturar que seria no modo banshikichō, que é o do inverno. Contudo, não

nos esqueçamos de que os modos poderiam ser usados não apenas em concordância com a

estação do ano e o afeto associado, mas no sentido inverso, como confirma a anedota relatada

por Motomasa no tratado Ryūmeishō (mencionado acima). Ele relata a famosa história de um

músico que foi elogiado por tocar um prelúdio modal no modo banshikichō em um dia quente

de verão para ajudar o imperador a se refrescar um pouco (JAPAN, 2018).

No trecho 3, também do Capítulo 35, há um diálogo interessante entre Genji e seu

filho Yūgiri sobre qual estação seria a mais adequada para a música, a primavera ou o outono.

Genji pensa que a música não ressoa tão bem numa noite enevoada de primavera (como

aquela em que se passa a cena) quanto numa noite límpida de outono, na qual os sons se

mesclam ao barulho dos insetos. Já Yūgiri prefere a primavera, pois pensa que a beleza

perfeita do outono parece de certa forma artificial e a nitidez do céu e o orvalho nas flores

distraem o olhar e o coração, dessa maneira impedindo uma apreciação satisfatória da música.

Gostaria de enfatizar aqui o elemento da névoa, que esconde a lua e obscurece o céu, que

segundo Yūgiri é o que permite a verdadeira apreciação da música. “A elegância não precisa

ser perfeitamente clara”, ele diz (優艶に澄みきることはないのです, yūen ni sumikiru

kotowa nainodesu).

Esse caráter enevoado, obscuro e indefinido é algo que aparece em várias cenas

musicais ao longo da narrativa, e é, como veremos no próximo capítulo, parte da dinâmica

dos cortinados que ocultavam as mulheres da vista dos homens. As barreiras não precisavam

ser necessariamente tecidos e telas, ou seja, os biombos e cortinados na sua forma concreta.

Em termos de elementos da natureza, a névoa e as nuvens são sem dúvida o grande

“cortinado” que confere às cenas esse caráter indistinto que Yūgiri tanto valoriza. Sobre a

primavera, ele comenta ainda que dizia-se antigamente que era a estação em que as mulheres

ficavam mais suscetíveis emocionalmente, o que está em conformidade com a valorização

daquilo que é indistinto (o yin, a névoa) e que, não por coincidência, está associado às
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mulheres. Essa é uma característica que se manifesta em vários momentos da obra e será

explorada no próximo capítulo a partir da perspectiva dos cortinados.

Genji observa que esse debate sobre qual estação é a melhor, primavera ou outono, é

algo que se nem os antigos conseguiram resolver, não seriam eles (Genji e Yūgiri) naquela

época degenerada (o fim dos tempos) que iriam conseguir responder a essa pergunta. No

entanto, ele concorda que as peças nos modos ryo eram favorecidas, por ser o modo da

primavera. Essa conversa, embora inconclusiva, nos revela a indiscutível importância das

estações do ano na vida da aristocracia. Mais do que chegar a um veredito sobre a

superioridade da primavera ou do outono, a preocupação sobre qual seria a melhor estação do

ano para apreciar a música e se ela reverberaria melhor em um céu límpido ou enevoado são

aspectos interessantes para nos dar um vislumbre de como a cosmologia permeava o

pensamento da época.

5. Transmissão da tradição

1) As peças secretas transmitidas da China são relativamente fáceis de
memorizar, pois cada uma tem modos estabelecidos, estilos de dedilhado e partituras
escritas.60 (Capítulo 34)

2) — Por que não aprender primeiro o básico desse instrumento [o kin]? O
desafio de dominar uma única melodia é infindável. Na minha juventude, quando
era ávido por aprender todas as melodias e peças mais difíceis, examinei cada
partitura que chegou nesse país, até que não houvesse mais ninguém de quem eu
poderia aprender. Mesmo assim, não sou páreo para os mestres de outrora. E o que é
ainda pior, me entristece saber que não tenho descendentes para passar adiante o que
eu aprendi.61 (Capítulo 35)

3) Genji instruiu Murasaki acompanhando-a atentamente na flauta. Ela possuía
uma memória muito ágil e aprendia as melodias mais difíceis após ouvi-las uma
única vez. Ele estava muito satisfeito com a inteligência vivaz e a meiguice de
Murasaki, que atendia a todas as suas expectativas. Genji se divertiu tocando
“Hosoroguseri”, e não obstante o título peculiar desta peça, Murasaki o acompanhou
mantendo habilmente o ritmo, apesar de sua pouca idade.62 (Capítulo 7)

62 笛吹き鳴らしながらお教えになる。とても賢くて難しい調子などを、たった一度で習得なさる。何事

につけても才長けたご性格を、「期待していた通りである」とお思いになる。「保曽呂具世利」という

曲目は、名前は嫌だが、素晴らしくお吹きになると、合奏させて、まだ未熟だが、拍子を間違えず上手

のようである。

61 どうして、それほどまでせずとも、やはりこの道をだいたい知る程度の一端だけでも、知らないでい

られようか。一つの調べを弾きこなす事さえ、量り知れない難しいものであるという。いわんや、多く

の調べ、面倒な曲目が多いので、熱中していた盛りには、この世にあらん限りの、わが国に伝わってい

る楽譜という楽譜のすべてを広く見比べて、しまいには、師匠とすべき人もなくなるまで、好んで習得

したが、やはり昔の名人には、かないそうにない。まして、これから後というと、伝授すべき子孫がい

ないのが、何とも心寂しいことだ」

　などとおっしゃる [...]。

60 それぞれの調子に従って、楽譜の整っている弾き方や、決まった型のある中国伝来の曲目は、かえっ

て習い方もはっきりしているが、気分にまかせて、[...]。
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4) A Terceira Princesa havia aprendido a tocar o kin desde a tenra idade, mas
como havia sido separada de seu pai quando ainda era muito nova, Suzaku estava
preocupado com suas habilidades, já que ela seria comparada às outras mulheres do
Rokujō [a residência de Genji].

— Eu adoraria ouvi-la tocar quando vier me visitar. A essa altura, ela deve
ter no mínimo dominado o kin, já que está sendo instruída por Genji. [...]

“Por muitos anos tenho lhe dado aulas em toda oportunidade, mas ainda que
suas habilidades tenham melhorado, tal como seu pai e irmão imaginaram, à sua
técnica faltam a profundidade e sutileza esperadas de uma performance diante de
Sua Majestade e Suzaku. Seria terrivelmente constrangedor para ela ter de ir
despreparada e eles insistirem em ouvi-la tocar”. Com essas preocupações em
mente, Genji se empenhou arduamente em ensinar a Terceira Princesa.63 (Capítulo
35)

5) Como Genji nunca havia dado aulas de kin nem para a princesa de Akashi
nem para Murasaki, elas estavam muito curiosas com as raras peças que Genji e a
Terceira Princesa estavam praticando. [...] A princesa de Akashi sentiu inveja
pensando que estaria perdendo as fascinantes performances musicais que
aconteceriam toda noite em preparação para a celebração que se aproximava. Ela se
ressentiu de seu pai, se perguntando por que Genji nunca havia lhe instruído dessa
maneira.64 (Capítulo 35)

Outro tema relevante que vemos em Genji é a transmissão da tradição musical e o

ensino de música na sociedade aristocrática. Por ser um assunto extremamente complexo do

ponto de vista etnomusicológico, irei apresentar alguns pontos fundamentais a partir do que é

mencionado em Genji, deixando nas notas de rodapé, como mencionei no início deste

capítulo, indicações de bibliografia para aqueles que desejarem se aprofundar em algum

tópico. Reitero também que neste item a música em questão é o repertório chinês tōgaku, que

é o que predomina em Genji.

Vemos em muitos momentos ao longo da narrativa trechos que deixam clara a

valorização da tradição musical e sua transmissão dentro de uma família. No capítulo III

veremos esta questão em mais profundidade ao tratar da linha narrativa da dama de Akashi,

dentro da qual a transmissão musical tem um papel particularmente importante. Por hora irei

64 女御の君にも、対の上にも、琴の琴はお習わせ申されなかったので、この機会に、めったに耳にする

ことのない曲目をお弾きになっていらっしゃるらしいのを、聞きたいとお思いになって、女御も、特別

にめったにないお暇を、ただ少しばかりお願い申し上げなさって御退出なさっていた。[...]このような

機会に、このように面白い毎夜の音楽の遊びが羨ましくて、「どうしてわたしにはご伝授して下さらな

かったのだろう」と、恨めしくお思い申し上げなさる。

63 姫宮は、もともと琴の御琴をお習いであったが、とても小さい時に父院にお別れ申されたので、気が

かりにお思いになって、

　「お越しになる機会に、あの御琴の音をぜひ聞きたいものだ。いくら何でも琴だけは物になさったこ

とだろう」[...]、

　「今までに適当な機会があるたびに、お教え申したことはあるが、その腕前は、確かに上達なさった

が、まだお聞かせできるような深みのある技術には達していないのを、何の準備もなくて参上した機会

に、お聞きあそばしたいと強くお望みあそばしたら、とてもきっときまり悪い思いをすることになりは

せぬか」と、気の毒にお思いになって、ここのところご熱心にお教え申し上げなさる。
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comentar sobre dois aspectos presentes em Genji: a importância da notação musical e do

ensino da música.

Segundo Ng (2011, p. 36), as referências ao tōgaku que aparecem em Genji

correspondem à prática real no período Heian, no sentido de ter ocorrido, nesta época, a

compilação de partituras para preservar e transmitir a tradição tōgaku, prática que continuou

até o início do período Kamakura (1192–1333). Ng (Ibid.) cita o cólofon de uma coletânea de

peças para sō-no-koto do final do século XIII que relata que “como o compilador anônimo

estava muito velho e doente, decidiu compilar as partituras para que outros músicos também

pudessem dominar os princípios secretos das peças para o sō” (Terauchi 1996: 99). “Esse

registro mostra que a compilação era realizada principalmente para o propósito da

transmissão” (Ibid.). Nelson (2008, p. 52) observa que

As notações para os instrumentos de gagaku aparentemente derivam de antigos
modelos chineses. Coletâneas substanciais de notação do período Heian para flauta
transversal, biwa e koto sobrevivem, e claramente a notação musical era de grande
importância para os nobres mais graduados em suas performances e na transmissão
da arte.65

De acordo com Marett (2006, p. 83), o primeiro trecho apresentado acima “aponta

para a centralidade das partituras na performance de tōgaku durante esse período”, o que é

confirmado pelas significativas compilações de partituras66 como aquelas elaboradas pelo

Príncipe Sadayasu em 920 e 921 com peças para a biwa (Biwa Sho Chōshi Hon 琵琶諸調子

品 e Nangū Biwa-fu 南宮琵琶譜), por Minamoto no Hiromasa em 966 com peças para flauta

transversal (Hakuga Fue-fu 博雅笛譜) e por Fujiwara no Moronaga no final do século XII

com peças para biwa (Sango Yōroku 三五要録) e para sō-no-koto (Jinchi Yōroku 仁智要録)

(BADAGNANI, 2022).

O trecho 2 do Capítulo 35, que como estamos vendo é riquíssimo em referências

musicais, é uma fala de Genji bastante significativa no que diz respeito à transmissão da

tradição. Ele fala da dificuldade de aprender música e de seu entusiasmo pelos estudos na

juventude, examinando todas as partituras disponíveis, até que não houvesse mais ninguém

que pudesse ensiná-lo. Genji se queixa da decadência da época em que está vivendo, em que

não há mais grandes mestres para transmitir os ensinamentos e nem pessoas para quem ele

66 Sobre essas compilações e as pesquisas que analisam as notações para compreender as alterações nas
melodias, ver MARETT (1976, 1985); NELSON (2018); NG (2011, 2017).

65 Notations for gagaku instruments apparently derive from ancient Chinese models. Substantial collections of
notation for transverse flute, biwa and koto survive from the Heian period, and music notation was clearly of
great importance for the higher-ranking nobles in their performance and transmission of the art.
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próprio possa passar o que sabe e assim levar adiante a tradição. A época degenerada

mencionada por Genji (末の世, sue no yo) se refere ao mappō 末法, que segundo o Budismo

era a época da degeneração da lei, o fim do mundo. A menção aos “últimos dias” no contexto

de uma conversa sobre música reflete, a meu ver, o prestígio dos grandes mestres que

poderiam transmitir a tradição musical, cuja escassez confere esse tom apocalíptico à era na

qual as personagens estavam vivendo.

O trecho 3 do Capítulo 7, narra uma prática musical de Genji com a jovem Murasaki

(que na ocasião tem cerca de 10 anos), em que ele a instrui enquanto toca a flauta e ela o sō.

Genji fica admirado com a habilidade de Murasaki, que aprende uma melodia após ouvi-la

apenas uma vez. Tamanha é a satisfação de Genji que ele pensa que ela atendeu exatamente às

suas expectativas (期待していた通りである, kitaishiteita tooridearu), fato que reforça

novamente a habilidade musical como algo essencial para ser respeitado na sociedade

aristocrática. Murasaki ainda é uma criança, mas Genji pretende se casar com ela e, portanto,

deve educá-la para que ela adquira todos os atributos necessários para a esposa de alguém

como ele. Apesar de não pertencer à nobreza, vemos que Murasaki é muito elogiada ao longo

da narrativa por todas as suas qualidades pessoais e habilidades artísticas e poéticas.

Os trechos 4 e 5 do Capítulo 35 tratam do início dos preparativos para o concerto das

quatro mulheres. Atendendo ao pedido de seu meio-irmão, o ex-imperador Suzaku, Genji

havia se casado com a Terceira Princesa, filha de Suzaku cujo futuro lhe causava grande

preocupação. Suzaku planejava fazer votos de monge e se isolar num templo nas montanhas,

mas antes de fazer isso ele diz que gostaria de ver sua filha uma última vez. Uma das coisas

que o inquietava era a situação dos estudos musicais da Terceira Princesa. Ele se queixa de

que ela começou a aprender o kin ainda criança, mas como foi separada dele muito cedo, não

sabia se ela tinha levado adiante os estudos e se o seu nível de performance estaria a altura

das outras mulheres de Genji. “Espero ter a oportunidade de ouvi-la tocar quando nos

encontrarmos. Tenho certeza de que ela ao menos adquiriu boas habilidades no kin”67, ele

comenta em segredo ao imperador.

Essa fala do ex-imperador revela a importância da transmissão musical para a nobreza

da época. O desejo de ver a filha uma última vez antes de abandonar o mundo terreno se

equipara à necessidade de se certificar de que ela seguiu seus estudos musicais e obteve bons

67 姫宮は、もともと琴の御琴をお習いであったが、とても小さい時に父院にお別れ申されたので、気が

かりにお思いになって、

　「お越しになる機会に、あの御琴の音をぜひ聞きたいものだ。いくら何でも琴だけは物になさったこ

とだろう」
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resultados. Como vimos, no período Heian desenvolver habilidades musicais era

extremamente valorizado pela nobreza, bem como demonstrar excelência na arte da poesia e

da caligrafia. Em Genji, vemos vários exemplos mostrando que a educação musical da

nobreza se dava essencialmente no contexto familiar: os conhecimentos eram transmitidos de

pai para filho(a) e de marido para mulher. O fato do ex-imperador Suzaku se mostrar

preocupado com a educação musical da filha e revelar esse fato ao imperador evidencia ainda

uma outra preocupação, qual seja: a de que Genji estaria de fato sendo um marido dedicado

que não mediria esforços na educação musical da Terceira Princesa.

Os comentários de Suzaku chegam até Genji, que decide organizar um concerto em

comemoração aos 50 anos do ex-imperador, do qual participam a Terceira Princesa, Murasaki,

a dama de Akashi e a princesa de Akashi68. Contudo, antes do concerto é necessário

intensificar as aulas de música da Terceira Princesa, para que a performance não desaponte

seu pai, pois como observa Genji, apesar de já estar ensinando música à Terceira Princesa e de

sua habilidade ter melhorado, ela ainda não atingiu um nível técnico com a profundidade

suficiente para se apresentar diante de seu pai e do imperador. Seria desastroso se ela se

apresentasse de maneira insatisfatória diante deles, pois Genji, como marido da Princesa, seria

o responsável por esse fracasso. Deste modo, Genji, perturbado, redobra seus esforços para

ensiná-la.

A seguir, vemos a reação de Murasaki e da princesa de Akashi, ao verem Genji se

dedicando tão intensamente aos estudos musicais da Terceira Princesa. Ele não havia lhes

ensinado o kin e ambas ficam fascinadas com as peças raras que estão sendo ensaiadas. A

princesa de Akashi, em particular, fica com inveja daquelas melodias fascinantes tocadas

todas as noites e se ressente por seu pai não ter lhe ensinado daquela maneira. É evidente que

o “tratamento especial” dado à Terceira Princesa não se deve ao lugar que ela ocupa nos

afetos reais de Genji, mas sim a uma questão de laços familiares e políticos. Ela é filha de

Suzaku, ex-imperador e meio-irmão de Genji, a quem ele não pode negar pedidos, e é por isso

que ele se casa com a Terceira Princesa. Uma vez que ela está sob sua responsabilidade, ele

não pode desapontar Suzaku nem o imperador como marido, guardião e educador da Terceira

Princesa.

68 A cena do concerto será tratada em mais detalhes no item 4 do capítulo III.
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6. Considerações finais do capítulo I: o gagaku hoje

Após apresentar esse panorama do gagaku e mostrar sua presença em Genji, gostaria

de concluir com uma reflexão sobre qual o significado do gagaku no Japão contemporâneo.

Existe nas entrelinhas da sua prática o desejo de dar continuidade a umas das tradições

musicais mais antigas do mundo, registrada em 2009 como Patrimônio Cultural Imaterial da

Humanidade pela UNESCO.69

A partir do final do período Heian, com as sucessivas guerras e instabilidade política,

houve momentos em que a tradição do gagaku chegou perto de ser extinta, e “alguns de seus

gêneros foram reconstruídos muito tempo depois que as formas originais haviam

desaparecido” (NELSON, 2003, p. 3). Com a Restauração Meiji em 1868, as práticas do

gagaku foram resgatadas e padronizadas de modo a produzir uma versão “purificada e

santificada do gagaku que se tornou um dos símbolos da imutável linha imperial japonesa,

uma tradição supostamente inalterada desde tempos antigos” (Ibid.).70

Em 1889, o Imperador colocou o Departamento de Música sob responsabilidade da

Agência da Casa Imperial (SUZUKI, 2016, p. 4), assim institucionalizando as práticas

musicais dentro da nova estrutura governamental. O próprio termo gagaku passou a ser

utilizado com frequência apenas a partir de Meiji. Nos textos antigos o termo mais utilizado

era simplesmente gaku 楽, “música” (NELSON, 2003, p. 36).

Felizmente, pesquisas em etnomusicologia71 que analisam os manuscritos musicais

encontrados no Japão e na China permitiram compreender as transformações ocorridas no

repertório, ainda que haja muitos pontos a esclarecer. Dessa maneira, foi possível realizar

performances buscando reconstruir72, dentro de alguns limites, a música tocada no período

Heian. Sendo assim, reforço a importância de se ter em mente que o gagaku tocado hoje nas

72 Através da realização de performances historicamente orientadas, termo bastante utilizado no Ocidente quando
se toca música antiga (medieval e barroca, por exemplo) buscando, a partir do estudo de manuscritos e outros
vestígios, se aproximar o máximo possível das práticas musicais da época em questão, utilizando instrumentos
com materiais similares, técnicas de performance, afinação, entre outros aspectos. Para uma discussão
aprofundada sobre a performance historicamente orientada sob o ponto de vista da pesquisa etnomusicológica
em música chinesa, ver os artigos “Some Issues in Historically Informed Qin Performance"
<http://www.silkqin.com/08anal/hip.htm> e “Teaching Historically-Informed Qin Performance”
<http://www.silkqin.com/07play/teachhip.htm>, ambos de John Thompson, importante pesquisador e intérprete
da cítara kin.

71 Não podemos deixar de mencionar o “Tang Music Project”, projeto pioneiro fundado em 1972 pelo
pesquisador Laurence Picken e uma das iniciativas mais relevantes no estudo e reconstrução do repertório
tōgaku. Ver GIOLAI, 2013; HUGHES, 2010; NG, 2020.

70 Sobre o gagaku em Meiji como parte do projeto nacionalista, ver SUZUKI, 2016.
69 Site da UNESCO: <https://ich.unesco.org/en/RL/gagaku-00265>

http://www.silkqin.com/08anal/hip.htm
http://www.silkqin.com/07play/teachhip.htm
https://ich.unesco.org/en/RL/gagaku-00265
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performances oficiais diante do Imperador difere em inúmeros aspectos daquele tocado na

corte de Heian.

Uma reflexão importante é que, ainda que a partir da segunda metade do período

Heian o repertório tenha sofrido alterações consideráveis com “o acréscimo de camadas de

ornamentação, alterações modais e maior complexidade rítmica” (MARETT, 2006, p. 84),

elas ocorreram de forma gradual, como resultado do processo de adaptação da tradição

chinesa e não de uma reforma musical em larga escala (Ibid.; NG, 2020, p. 40). Além disso,

as mudanças ocorridas ao longo do período Heian não são tão drásticas se comparadas

àquelas que ocorreram desde o século XII até os dias de hoje. Se um músico chinês da

dinastia T’ang ouvisse uma peça tocada no final de Heian, provavelmente ainda a

reconheceria, mas se ouvisse o gagaku atual, dificilmente reconheceria a peça chinesa original

(Ibid.).

Com isso, vemos que o gagaku é um assunto complexo e não é possível falar sobre ele

de maneira a uniformizar suas práticas, pois elas sofreram transformações substanciais. A

música tocada hoje no Japão, embora utilize os mesmos instrumentos de antigamente, seria

irreconhecível para um músico chinês, como vimos acima. Levando isso em conta, espero ter

apresentado ao leitor um panorama que possibilite entrever a multiplicidade das práticas

musicais a partir do modo como são retratadas em Genji.

Vimos também que muitos dos comentários musicais ao longo da narrativa

permanecem obscuros, sem a possibilidade de serem elucidados devido à escassez de registros

e por esse motivo, em muitas passagens da obra, não há alternativa senão fazer conjecturas.

Apesar disso, espero ter contribuído para a compreensão dos aspectos gerais do gagaku e para

despertar o interesse nesta tradição musical tão fascinante e ainda pouco estudada no Brasil.



60

Capítulo II: O universo sensorial de Genji

Neste capítulo, buscarei mostrar de que maneira a música se relaciona ao

desenvolvimento do enredo, articulando cenas, desencadeando ações e desempenhando um

papel particular na descrição e caracterização das personagens, cujos afetos se manifestam por

meio da performance musical e de conversas sobre música. Tomando como ponto de partida a

relação que se estabelece entre o universo musical de Genji e a organização espacial das

residências aristocráticas, mostrarei de que maneira essa relação propiciou o desenvolvimento

das várias manifestações poéticas e artísticas que constituem, a meu ver, o discurso poético da

obra.

A organização espacial, ditada pelas várias camadas de biombos e cortinados, tinha

como intuito manter as mulheres ocultas da vista dos homens, atuando dessa maneira como

barreiras físicas que dividiam o mundo aristocrático entre o mundo “de fora” (homens) e “de

dentro” (mulheres). Contudo, essas barreiras não eram absolutas, pois os tecidos dos

cortinados eram porosos, não raro levantados pelo vento, e os biombos repletos de frestas, de

modo a permitir breves vislumbres das damas, bem como a passagem de sons, aromas e a

troca de cartas. Essa disposição de elementos despertava a curiosidade e a imaginação das

personagens, estimulando percepções e sensações para além dos cortinados.

A organização social aristocrática em que homens e mulheres raramente se viam e

conversavam diretamente, e na qual as manifestações artísticas e poéticas eram as linguagens

dominantes, propiciou a consolidação de um código de cortejo e comunicação amorosa, que,

como observa Shirane (1987, p. 30), forma o universo estético de Genji:

Em Genji, não é tanto a realização ou frustração do desejo que se torna o foco da
narrativa quanto o processo elaborado e elegante de cortejo amoroso: a poesia, as
palavras cuidadosamente escolhidas, a caligrafia, a escolha do papel, o aroma
evocativo, a música ouvida ao acaso. Em um mundo no qual a mulher permanece
fisicamente oculta e no qual ela raramente conversa diretamente com o homem,
esses meios estéticos assumem uma função comparável ao diálogo no romance
moderno. Quase todo aspecto das relações sociais é transformado em um modo
estético altamente refinado. Genji se torna o herói-amante não simplesmente por
conquistar as mulheres, mas porque ele dominou as “artes” — poesia, caligrafia,
música — do cortejo amoroso.73

73 In the Genji, it is not the fulfillment or frustration of desire that becomes the focus of the narrative so much as
the elegant and elaborate process of courtship: the poetry, the carefully chosen words, the calligraphy, the choice
of paper, the evocative scent, the overheard music. In a world in which the woman remains physically hidden
from view and in which she almost never speaks directly to the man, these aesthetic media assume a function
comparable to dialogue in the modern novel. Almost every aspect of social intercourse is transformed into a
highly refined aesthetic mode. Genji becomes a great lover-hero not simply because he conquers women but
because he has also mastered the “arts” — poetry, calligraphy, music—  of courtship.
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Este é um aspecto que jamais podemos perder de vista ao analisar Genji, isto é, mais

do que pelas ações concretas das personagens, o enredo e as relações se desenvolvem na

esfera da sensibilidade artística e poética que atravessa os cortinados. Tendo isso em mente,

primeiramente irei apresentar os aspectos que se desenvolveram a partir da organização

espacial dos cortinados e compunham uma ritualizada forma de comunicação amorosa:

poesia, caligrafia, aromas, vislumbres e, em especial, a música, objeto principal de minha

análise.

Além disso, irei incluir o que chamei de aspectos cosmológico, nostálgico e

discursivo, que são desdobramentos da dinâmica dos cortinados e estão intimamente

relacionados ao aspecto musical. Eles permeiam a obra como um todo e são, a meu ver,

engenhosos recursos narrativos empregados pela autora para criar esse universo sensorial que

envolve o leitor.

1.1 - Aspecto musical: A expressão velada “ kokoro kayowashiai” 心通わし合い

Como mencionado na introdução, o período Heian foi um momento de intenso

florescimento cultural no Japão, durante o qual os membros da sociedade aristocrática se

dedicavam a atividades como a poesia, a caligrafia, a música, a pintura e a combinação de

incensos, apenas para citar algumas das manifestações artísticas mais relevantes. A música era

uma das artes mais valorizadas e demonstrar habilidades musicais era essencial para qualquer

aristocrata, fosse homem ou mulher.

Um dos aspectos mais marcantes das cenas musicais em Genji está intimamente

relacionado à organização espacial ditada por biombos e cortinados mencionada

anteriormente. Através deles, ecos suaves de kotos e vozes tênues alcançavam o mundo

exterior, onde eram ouvidos pelos homens, que podiam apenas imaginar a beleza das damas

que estavam tocando.

A possibilidade de se comunicar por meio da música é bem representada pela

expressão kokoro kayowashiai (心通わし合い, lit. “encontro de corações e mentes”), que

pode ser traduzida como “ter uma compreensão mútua dos sentimentos do outro,

estabelecendo uma comunicação que dispensa o uso das palavras” (por palavras entendendo o

diálogo direto). Como veremos no exemplo a seguir, isso está presente na relação de Genji

com a grande maioria das mulheres, algo relevante para a análise que pretendo realizar neste

trabalho.

https://docs.google.com/document/d/1L2m-GCytzTmax8Jl0TbRB0vsBwMTJIOP/edit#heading=h.g86ps5o7ipsk
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A expressão kokoro kayowashiai aparece pela primeira vez em uma cena do final do

Capítulo 1 em que Genji, impedido de ver Fujitsubo, por quem alimenta uma paixão

irrefreável, encontra consolo nas trocas musicais através dos cortinados:

Após atingir a maioridade, o imperador não permitia mais que Genji adentrasse nos
cortinados. Nas noites em que havia música, ele tocava sua flauta acompanhando os
acordes de koto que soavam indistintos e tênues, assim comunicando [a Fujitsubo]
algo de seus anseios. O eco suave da voz que vinha detrás dos cortinados era um
consolo para ele. Morar no palácio lhe era preferível à vida no Sanjō.74

O aparecimento desta expressão em uma cena que marca a paixão de Genji por

Fujitsubo é algo bastante significativo, pois estabelece um tema recorrente na obra: a

linguagem não verbal, essencial para o cortejo amoroso bem-sucedido. A audição, por ser um

sentido independente da visão, faz com que a música ocupe um lugar particular na conjuntura

criada pelos biombos e cortinados, sendo altamente evocativa da presença daqueles que, sem

se deixarem ver, produzem sons cativantes e sedutores que despertam a imaginação dos

ouvintes.

Aqui faz-se oportuno introduzir o conceito de yūgen (幽玄, lit. “beleza sutil”), palavra

de origem chinesa que, segundo os ensinamentos taoístas, refere-se ao mundo pós-morte e, de

acordo com registros budistas, significa o quão profundo, misterioso e difícil é alcançar a

Iluminação. No contexto japonês, podemos definir yūgen como um conceito que abarca as

expressões artísticas não verbais, capaz de descortinar e revelar os mistérios que ocultam a

beleza singela e sublime existente em todas as coisas do Universo, mas que só se torna

perceptível quando aprendemos a enxergá-la com os olhos da alma. Em outras palavras,

yūgen diz respeito às coisas que estão além do mundo concreto, às coisas ocultas e intangíveis

que se revelam através de manifestações artísticas que não podem ser apreendidas apenas com

a visão, a palavra e as percepções comuns.

No Japão, o termo foi usado como ideal poético pelos poetas Fujiwara no Shunzei

(1114–1204) e seu filho Fujiwara no Teika (1162–1241). Segundo o tratado poético

Mumyōshō (無名抄, “Anotações sem nome”, c. 1211), de Kamo no Chōmei (1155–1216), a

sensibilidade necessária para apreender as manifestações de yūgen acontece somente quando

muitos significados são concentrados em uma única palavra, quando as profundezas
do sentimento são esgotadas, porém não expressadas, quando um mundo não-visto

74 元服なさってから後は、かつてのように御簾の内にもお入れにならない。管弦の御遊の時々、琴と笛の

音に心通わし合い、かすかに漏れるお声を慰めとして、内裏の生活ばかり好ましく思っていらっしゃ

る。
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paira na atmosfera do poema, quando o mediano e o comum são usados para
expressar o elegante, quando uma concepção poética de rara beleza é desenvolvida
em sua extensão máxima em um estilo de simplicidade na superfície [...].
(BROWER; MINER, 1961, p. 269)75

Nesse sentido, a expressão kokoro kayowashiai mencionada como um tipo de conexão

que possibilita a comunicação e a expressão daquilo que está além das palavras, sem revelar

de forma escancarada o que está latente, pode ser considerada uma manifestação de yūgen.

A menção a uma dama com exímio talento musical desperta a atração e a atenção de

Genji, provocando-lhe um intenso desejo de encontrar-se com ela. Todavia, nem sempre a

música que vem por detrás dos cortinados, com seu caráter lírico, sensibilizando aquele que a

ouve e evocando imagens de uma dama de grande beleza, é de fato tocada por uma dama que

atende às suas expectativas. É o caso do cômico episódio do Capítulo 6, em que Genji ouve

falar da filha do Príncipe Hitachi, que vive reclusa e solitária na residência do falecido pai,

tendo a fama de ser uma pessoa excêntrica cuja principal companhia é uma cítara kin76. Ele

imediatamente quer ouvi-la tocar e constata que ela realmente herdara algo do talento musical

do pai.

Seguem-se tentativas de conversar com a princesa através dos cortinados e troca de

cartas até que, por fim, ele a vê e se decepciona profundamente: a princesa não era bonita e

ainda por cima tinha um nariz comprido e vermelho. Daí o título do Capítulo 6

Suetsumuhana, “flor de açafrão”, que também desenvolve o recurso morfossintático e

semântico do kakekotoba, um jogo com a palavra hana, que possui o mesmo som e diferentes

significados: “flor” e “nariz”. A complexidade do kakekotoba, que trata do não visível,

daquilo que está oculto e não se revela de maneira óbvia, comprimindo em uma palavra ou

parte dela um duplo significado, reforça o conceito de yūgen.

Há diversas maneiras de usar a música como pretexto para se aproximar de uma dama,

como nos mostra o seguinte episódio do Capítulo 26. A cena envolve o protagonista Genji e

Tamakatsura, filha ilegítima de seu amigo Tō no Chūjō com a dama Yūgao, que havia

desaparecido com a criança sem deixar pistas. No Capítulo 4, Genji descobre onde está Yūgao

e tem um caso amoroso com ela, que morre logo em seguida, possuída pelo espírito ciumento

da dama Rokujō, uma das outras amantes de Genji. Após a morte trágica e repentina de

Yūgao, Genji quer encontrar a todo custo a filha perdida do amigo e, como é narrado no

76 Referência ao poema do grande poeta chinês Po Chü-i (772–846) “Os amigos da janela do Norte”, que menciona
a bebida, o kin e o canto como os três companheiros inseparáveis.

75 [...] when many meanings are compressed into a single word, when the depths of feeling are exhausted yet not
expressed, when an unseen world hovers in the atmosphere of the poem, when the mean and common are used to
express the elegant, when a poetic conception of rare beauty is developed to the fullest extent in a style of surface
simplicity [...].
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Capítulo 22, finalmente consegue, levando-a para sua residência. De início Genji cria a jovem

como se fosse sua filha, mantendo em segredo sua verdadeira identidade, o que leva a uma

situação peculiar: os filhos de Tō no Chūjō, meios-irmãos de Tamakatsura, passam a

cortejá-la sem saber do laço de parentesco que existe entre eles. Contudo, ele não esconde de

Tamakatsura que Tō no Chūjō é seu verdadeiro pai. Enquanto isso, cada vez mais apaixonado

por Tamakatsura, Genji estabelece com ela uma relação ambígua, assumindo o papel de

“pai-educador” ao mesmo tempo em que insiste em aproximações amorosas. Tamakatsura

resiste aos avanços de Genji, que na cena descrita a seguir usa a música como último recurso

para tentar seduzi-la.

Nesta cena do Capítulo 26, Genji fala sobre a história da cítara wagon e menciona Tō

no Chūjō como um dos mais célebres intérpretes do instrumento, capaz de produzir uma

sonoridade incomparável através de seu exímio domínio das técnicas de performance. Genji

se queixa à Tamakatsura, mostrando-se decepcionado pela falta de interesse que ela

demonstra por música e, em seguida, toca e canta a canção saibara Nuki gawa, recomendando

a ela que tenha aulas e pratique. Tamakatsura fica maravilhada com o som que Genji produz

no instrumento, imaginando como poderia haver alguém ainda mais habilidoso, e assim

cresce o desejo de conhecer seu pai.

— Deixe-me ouvi-lo um pouquinho mais, e quem sabe assim conseguirei ser
hábil o suficiente para imitá-lo — disse Tamakatsura, sentando-se mais perto de
Genji.

E assim a cítara japonesa a aproximou mais dele, quando todos os outros
recursos haviam falhado.

— É o vento o responsável por tão extraordinária sonoridade?77 — ela
perguntou.

Ela estava tão sedutora ali sentada, com a cabeça inclinada, iluminada pela
tênue luz da tocha, enquanto ele buscava responder à pergunta que ela lhe fizera.

— Então quer dizer que você não é surda para as notas, no fim das contas,
mas apenas para as minhas súplicas de amor… — respondeu Genji, entregando a
cítara para Takamatsura que ficou muito aborrecida.78

78 「少しの間でもお弾きになってほしい。覚えることができるかも知れない」と聞きたくてたまらず、この

和琴の事のために、お側近くにいざり寄って、「どのような風が吹き加わって、このような素晴らしい響

きが出るのかしら」　と言って、耳を傾けていらっしゃる様子、燈の光に映えてたいそうかわいらしげで

77Alusão ao poema 451 da coletânea Shūi Wakashū, composto pela dama Saigū no Nyōgo:
琴の音に峰の松風通ふらしいづれのをより調べそめけん

Língua japonesa moderna: 琴の音に、峰の松風の音が似通っているように聞こえる。いったいあの松風はど

の山の尾、つまり琴の緒から、美しい音を奏で出しているのだろうか。(SNKBT, vol. 7, p. 128)

A melodia da cítara
Lembra o sussurro do vento por entre os pinheiros
que se elevam no topo da montanha
Em que sopé o vento desliza? Indago,
Da cítara, quais cordas emitem esses sons maravilhosos?



65

Nesta cena, Genji, sob o pretexto de instruir Tamakatsura em assuntos musicais, tenta

seduzi-la contando a história da cítara wagon e realiza uma esplêndida performance com o

instrumento. Após esse episódio, Genji passa a dar aulas de música para Tamakatsura e, com

a proximidade, ele se encanta cada vez mais por ela. Percebendo que Genji não pretende se

aproveitar dela naquelas visitas, Tamakatsura passa a aceitá-las com naturalidade, superando

seu desconforto inicial.

Há ainda um detalhe bastante interessante nesta passagem, que mostra como um

aspecto técnico da música pode ter um significado narrativo. Ao louvar as habilidades

musicais de Tō no Chūjō, Genji comenta o domínio excepcional que seu amigo possui da

técnica sugagaki 菅掻, uma das técnicas de performance do wagon. Sua definição é motivo

de debate, mas de acordo com o dicionário Daijisen, trata-se de pressionar as cordas do

instrumento com a mão esquerda, à exceção de uma, que com isso é a única a vibrar, assim

produzindo uma sonoridade tênue e indistinta79. Acredito que através desse comentário Genji

expressa sua frustração diante da necessidade de manter reprimido seu amor por Tamakatsura,

abafado como as cordas do wagon. Além disso, podemos aventar que a referência à técnica

sugagaki revela outro significado nas entrelinhas. Genji termina a canção com um acorde

utilizando esta técnica, como uma resposta a Tō no Chūjō, dizendo que não vai aceitar ter seu

amor abafado por ele, pai-obstáculo que impede a concretização de sua afeição por

Tamakatsura. A letra da canção reforça o papel de Tō no Chūjō como principal empecilho à

conquista de Tamakatsura:

Nem uma noite de sono doce
Suave como uma almofada de juncos
as ondas do rio Nuki
meu pai entre nós dois se põe.80

A partir das análises apresentadas neste item, é possível perceber que a música, através

de seu caráter essencialmente não verbal, proporciona uma forma de expressão indireta que,

ao dialogar com referências poéticas e recursos semânticos e estéticos, produz uma rica teia

80 貫河の　瀬々の　やはら手枕　やはらかに　寝る夜はなくて　親放くるつま。(SNKBZ, vol. 20, p. 362)
Língua japonesa moderna: 貫河の　瀬の　柔らかな腕枕で　穏やかに　寝る夜もなくて　親が遠ざけてしまう

愛人

79 De acordo com a definição da versão digital do dicionário Daijisen. Adjetivos como hakanai (はかない) e fuzei
(風情), traduzidos como “sutil” e de "inefável beleza" na tradução inglesa de Washburn (2015) e “emudecido” na
tradução espanhola (Shimono e Román, 2013) reforçam essa hipótese.

ある。お笑いになって、「耳聰いあなたのためには、身にしむ風も吹き加わるのでしょう」と言って、和

琴を押しやりなさる。何とも迷惑なことである。
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de sentidos. Mesmo quando há palavras, como no caso das letras de canções, as alusões a

elementos da cena e relações imagéticas que podem ser estabelecidas entre eles também criam

uma dinâmica intertextual.

Os três exemplos acima — a cena de Genji com Fujitsubo, Genji com a princesa

Suetsumu e Genji com Tamakatsura — revelam, por um lado, as diferentes nuances que a

música expressa e, por outro, a natureza comum dessas manifestações indiretas, que tratam

daquilo que é oculto e intangível e, portanto, relacionado ao yūgen. A cumplicidade de kokoro

kayowashiai, que expressa o anseio amoroso indizível de Genji por Fujitsubo, a comicidade

produzida pelo kakekotoba, que provoca um desfecho inesperado (apesar da fama musical da

princesa Suetsumu) e o uso de um termo técnico musical (sugagaki) e de uma canção (O Rio

Nuki) conectados à trama e às relações entre as personagens exemplificam alguns dos efeitos

que os sons podem produzir em Genji.

1.2 - Aspecto poético-caligráfico – waka e as cartas 和歌と手紙

A poesia e a caligrafia são, junto com a música, as principais manifestações artísticas

realizadas pela aristocracia do período Heian e essa importância reflete-se nos inúmeros

diálogos poéticos e trocas de poemas escritos presentes em Genji (SHIRANE 1987: 30,

MORRIS 1994: 177, 183, 187, 188, URY 1999: 383, MCCULLOUGH 1999: 400). A poesia

estava presente em todas as interações sociais do cotidiano da aristocracia, incluindo,

evidentemente, o cortejo amoroso. Mandar uma mensagem implicava necessariamente enviar

um poema, sendo muitas vezes o próprio poema a mensagem. As cartas trocadas entre

homens e damas eram avaliadas pelo destinatário de acordo com a etiqueta poética da época,

que incluía a prontidão para responder ao poema, a maneira como a resposta dialogava com o

primeiro poema recebido, a escolha do papel, a espessura do pincel escolhido, a largura dos

traços etc.

Era necessário um conhecimento profundo de poesia para navegar com segurança nos

círculos aristocráticos de Heian, pois se, por exemplo, a primeira pessoa a enviar o poema

fizesse uma alusão a um determinado poema de uma coletânea chinesa ou japonesa, o

receptor deveria, em sua resposta, mostrar que havia entendido a alusão. Isso se dava através

da utilização de uma série de jogos de palavras e recursos linguísticos que compunham o

elaborado código poético da época. A angústia da espera pela resposta, pelo lado dos homens,

e a tensão de ter que dar uma resposta imediata e compor um poema em meio a um turbilhão

https://docs.google.com/document/d/1L2m-GCytzTmax8Jl0TbRB0vsBwMTJIOP/edit#heading=h.g86ps5o7ipsk
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de sentimentos e à pressão das damas de companhia (que geralmente recebiam a carta e a liam

para a dama a quem serviam) são cenas recorrentes em Genji.

A seleção cuidadosa do papel, do pincel, o tipo de traçado, o ramo da planta ou flor

que acompanhava a carta e a qualidade do poema, eram elementos indicativos do nível de

refinamento da dama e, dependendo do conteúdo da resposta, até mesmo uma negativa

(sempre nas entrelinhas, é claro) poderia encantar o homem, pois mostraria a perspicácia da

dama com os jogos de palavras.

Esta sequência do Capítulo 13, em que Genji troca cartas com a dama de Akashi, é um

bom exemplo dos efeitos de sentido que a própria caligrafia expressava no ato do cortejo

amoroso:

Perto do meio-dia do dia seguinte, Genji enviou uma nota para a casa nas
colinas. Um verdadeiro tesouro poderia estar escondido neste lugar improvável. Ele
não mediu esforços na preparação da carta, o que fez com diligente cuidado,
escolhendo um fino papel coreano cor de açafrão. [...]

A dama estava demorando para dar a resposta, e em vão o ancião correu para
os aposentos da filha, apressando-a. Ela pensava que sua mão era inadequada para
responder a Genji, e a consciência da diferença de posição que havia entre eles a
consternava. Dizendo que não se sentia bem, retirou-se para repousar.

Apesar de certamente desejar o contrário, o monge escreveu a resposta no
lugar da filha. [...] Escreveu com traços firmes e antiquados, em resistente papel
michinoku, mas havia algo de elegante e sedutor em sua caligrafia. [...]

No dia seguinte, Genji enviou outra mensagem: “Não estou habituado a
receber cartas escritas pelos secretários das damas.” [...] , desta vez escrita
lindamente em um papel suave e delicado. Apenas uma dama excessivamente
introvertida e tímida deixaria de apreciar uma carta assim e de fato ela ficou
maravilhada. [...]

Ela finalmente foi convencida a dar uma resposta. Escolheu um papel
intensamente perfumado na cor lavanda e alternando traços fortes e delicados,
escreveu sua resposta. [...]

A fluência e a caligrafia poderiam fazer jus a qualquer uma das melhores
damas da corte. Ele caiu em profundo devaneio, pois foi lembrado dos dias na
capital.81

81 願いが、まずまず叶った心地がして、すがすがしい気持ちでいると、翌日の昼頃に、岡辺の家にお手紙

をおつかわしになる。奥ゆかしい方らしいのも、かえって、このような辺鄙な土地に、意外な素晴らしい

人が埋もれているようだと、お気づかいなさって、高麗の胡桃色の紙に、何ともいえないくらい念入りに

趣向を調えて、[...]

お返事には、たいそう時間がかかる。奥に入って催促するが、娘は一向に聞き入れない。気後れするよう

なお手紙の様子に、お返事をしたためる筆跡も、恥ずかしく気後れして、相手のご身分と、わが身の程を

思い比べると、比較にもならない思いがして、気分が悪いといって、物に寄り伏してしまった。

説得に困って、入道が書く。[...] 陸奥紙に、ひどく古風な書き方だが、筆跡はしゃれていた。「なるほ

ど、色っぽく書いたものだ」と、目を見張って御覧になる。[...]

翌日、

[...] 今度は、たいそうしなやかな薄様に、とても美しそうにお書きになっていた。若い女性が素晴らし

いと思わなかったら、あまりに引っ込み思案というものであろう。[...] 深く染めた紫の紙に、墨つきも

濃く薄く書き紛らわして、

「思って下さるとおっしゃいますが、その真意はいかがなものでしょうか

まだ見たこともない方が噂だけで悩むということがあるのでしょうか」

筆跡や、出来ぐあいなど、高貴な婦人方に比べてもたいして見劣りがせず、貴婦人といった感じである。
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Nesse trecho, é possível observar, pelo cuidado com que Genji prepara sua carta e

aguarda a resposta da dama, a importância da caligrafia no ritual de cortejo e comunicação

amorosa da época. A insegurança da dama de Akashi diante de um homem de posição social

elevada se expressa através do temor que suas habilidades caligráficas poderiam ser

insatisfatórias para um cavalheiro com padrões tão elevados. Tamanho é o seu desconforto

que ela se retira e, ao monge, não resta senão responder no lugar de sua filha. Sua caligrafia

sedutora causa um certo espanto a Genji, apesar da decepção de receber uma resposta escrita

por um “secretário”.

O papel michinoku 陸奥 usado pelo monge era um papel de alta qualidade

originalmente chamado danshi 檀紙, feito com fibras de evônimo ou de amoreira, ou uma

mistura de ambas. Durante o período Heian passou a ser chamado de michinokugami, pois o

principal local de produção era na província de Michinoku, no Norte do Japão, onde hoje são

as províncias de Aomori, Iwate, Miyagi, Fukushima e uma parte de Akita (NAKATA, 1973,

p. 140; SAKOMURA, 2019, p. 185). É um papel espesso e branco com fibras longas e fortes,

muito usado pelas damas da corte para escrever poemas, e seu nome aparece frequentemente

nas obras literárias da época.

Genji prepara sua resposta, desta vez realizando uma caligrafia ainda mais caprichada

em um papel finíssimo — o usuyō 薄様 —, caracterizado por suas fibras finas e acetinadas,

que, por sua espessura, coloração e absorção da tinta, era muito utilizado para a escrita e cópia

de sutras, entre outros. O comentário de que uma dama que não soubesse apreciar uma carta

tão esplêndida denotaria falta de sensibilidade sugere que o ambiente rústico em que a dama

de Akashi havia sido criada e, portanto, a falta de interação com nobres e pessoas mais

refinadas, poderia tê-la deixado excessivamente tímida, prejudicando o seu julgamento

estético.

Contudo, a dama de Akashi, apesar de pensar que seria impossível estabelecer uma

relação com alguém tão superior a ela em status social, fica impressionada com a magnífica

carta e prepara sua resposta em um papel lilás perfumado, alternando traços mais fortes com

traços mais suaves, “demonstrando um encantador domínio da tonalidade da tinta [...],

exprimindo sua delicadeza estética” (SAKOMURA, 2019, p. 197). Nessa época, as variações

nas gradações da tinta eram muito valorizadas, com o primeiro traço sendo o mais forte e

conforme o pincel ia secando, os traços iam ficando mais suaves (NAKATA, 1973, p. 141).
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Ao receber a resposta da dama de Akashi, Genji constata que sua caligrafia não deve

nada às mais refinadas damas da corte, o que o transporta em devaneio para a capital (Ibid.). É

interessante notar que a dama de Akashi utiliza um papel lilás 紫, murasaki, que é o nome da

esposa favorita de Genji e como ficou conhecida a autora. Segundo Tyler (2001), na poesia

japonesa a cor lilás representa uma relação íntima e aparece na obra como símbolo do amor

duradouro. Além disso, no período Heian o roxo era uma cor de difícil obtenção e que

desbotava com facilidade, sendo o seu uso exclusivo da nobreza.

A escolha das cores, seja do papel para enviar um poema ou da combinação das

vestes, principalmente as femininas — que eram compostas de até doze camadas, cada uma

com uma cor diferente — era algo muito importante no cotidiano da aristocracia Heian e

revelava o grau de refinamento e sensibilidade do indivíduo. Em Genji, as cores são um dos

aspectos estéticos e sensoriais que desvelam, com suas muitas nuances e sutilezas, os humores

e as personalidades das personagens.

1.3 - Aspecto olfativo - kōdō 香道

Um outro aspecto que aparece ao longo da obra e que nos mostra mais uma vez a

permeabilidade dos cortinados e a maneira como isso instiga os vários sentidos, são os aromas

de incensos que eram percebidos de um lado e de outro. O ritual de combinar ingredientes

para criar incensos atingiu o seu auge em Heian, e no final do período Muromachi

(1334–1573), após passar por várias transformações, se tornou a arte conhecida como kōdō 香

道. Em Genji, vemos como as personagens são identificadas com aromas específicos que

impregnam suas vestimentas, papéis de caligrafia, entre outros itens, ao serem guardados

junto com incensos para deixá-los perfumados. As competições de incenso também eram

comuns em Heian e em Genji há uma descrição detalhada de uma delas no Capítulo 32.

Na competição organizada por Genji, percebe-se que as combinações de incensos

produzidas por ele e suas mulheres dizem muito sobre cada um. Apenas para citar um

exemplo, os comentários do Príncipe Hotaru — que foi escolhido por Genji como juiz da

competição — descrevem o incenso de Murasaki como alegre e luminoso (hanayaka),

moderno (imamekashii) e um pouco ácido, afiado (sukoshi hayashii), o que condiz

perfeitamente não apenas com o aroma por ela produzido, mas também com sua

personalidade (GATTEN, 1977).
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O texto faz alusões às fórmulas transmitidas pelo Imperador Nin’myō (r. 833–850),

cujo reinado é considerado “a era dourada do incenso”, pelo Imperador Uda (r. 887–897) e

pelo poeta e cortesão Minamoto no Kintada (889–948), bem como aos “Seis Aromas”,

definidos no Kunshū Ruishō (薫集類抄, Seleções de Antologias de Incenso), compilados no

século XII pelo monge-poeta Jakuren: Flor de Ameixeira (梅花, baika), Flor de Lótus (荷葉,

kayō), Camareiro (侍従, jijū), Crisântemo (菊花, kikka), Folhas Caídas (落葉, rakuyō), Preto

(黒方, kurobō) (Ibid.).

Cada aroma corresponde a uma estação, sugerida pelo seu nome, de modo que Flor
de Ameixeira está ligado à primavera, Flor de Lótus ao verão, Camareiro com o
vento de outono e Preto com o inverno. Nenhuma estação é dada aos aromas
Crisântemo e Folhas Caídas, mas seus nomes sugerem a transição do outono para o
inverno. Todos os Seis Aromas são compostos pelos mesmos seis ingredientes: aloe,
cravos, conchas, âmbar, sândalo e almíscar. A quantidade e a ordem em que os
ingredientes são misturados varia conforme o aroma, que é definido pela adição de
um sétimo elemento específico [...]. (GATTEN, 1977, p. 37)82

Genji é identificado com um aroma específico, como vemos no Capítulo 3. Quando

ele tenta se esgueirar para dentro dos aposentos da dama Utsusemi no meio da noite, sua

fragrância não passa despercebida, assim permitindo que ela escape antes que ele se

aproxime.

A dama, em sua candura, parecia dormir profundamente. Enquanto dormia, a dama
percebeu o barulho do arrastar de vestes e, identificando um agradável aroma de
especial perfume, levantou a cabeça. Estava escuro, mas, por entre os vãos da
divisória onde ela pendurou o quimono, a dama conseguiu entrever a sombra de
alguém se arrastando ajoelhado em sua direção. Em pânico, e sem entender o que se
passava, ela se levantou e, jogando apenas o quimono de seda crua sem forro sobre
os ombros, saiu furtivamente do recinto.83

Outro ponto significativo relacionado aos aromas é que, na última parte da obra, os

nomes dos dois protagonistas masculinos Kaoru Chūjō 薫中将 (que acreditam ser filho de

Genji, mas na realidade é filho de seu amigo Kashiwagi) e Niou no Miya 匂宮 (neto de

83 若い女は、無心にとてもよく眠っているのであろう。このような感じが、とても香り高く匂って来るの

で、顔を上げると、単重を打ち掛けてある几帳の隙間に、暗いけれども、にじり寄って来る様子が、

はっきりとわかる。あきれた気持ちで、何とも分別もつかず、そっと起き出して、生絹の単重を一枚着

て、そっと抜け出した。

82 Each scent corresponds to a season, suggested by the name of the scent. Thus Plum Blossom is linked with
spring, Lotus Leaf with summer, Chamberlain with the autumn wind, and Black with deepest winter. No season is
given for the Chrysanthemum and Fallen Leaves incense, although their names indicate that they represent the
transition from autumn to winter. All Six Scents are compounded of the same six ingredients: aloes, cloves,
seashells, amber, sandalwood, and musk. The quantity of each and the order of combination vary with the scent.
Each scent is further defined by the addition of a characteristic seventh element [...].



71

Genji), significam respectivamente “capitão aromático” e “príncipe perfumado”. Kaoru possui

um aroma natural que deixa um rastro onde quer que ele passe, impregnando o ambiente

como se ali houvesse queimado o “incenso dos cem passos” (百歩香, hyappokō) que tinha

um longo alcance. Ele não usava perfume nem perfumava suas roupas, mas esse aroma

denunciava instantaneamente sua presença, dificultando a discrição necessária para os

encontros noturnos com as damas. Já Niou, que compete em tudo com seu amigo, também no

quesito das fragrâncias não quer ficar atrás, dedicando-se diligentemente à arte de combinar

incensos para produzir um aroma tão agradável quanto o de Kaoru (Ibid.).

Os aromas, através de seu caráter sutil, invisível e impalpável, também remetem ao

yūgen ao condensar aspectos sensoriais (olfativos) e traços psicológicos das personagens. Eles

se inserem em uma cadeia de símbolos poéticos relacionados às estações do ano, cores e

sonoridades, desta maneira revelando uma beleza oculta.

1.4 - Aspecto visual

A visão é um sentido dominante no ser humano e muito valorizado nas relações entre

as pessoas. Grande parte dos pensamentos, sentimentos e julgamentos partem daquilo que, de

alguma maneira, nossa visão apreende. Às coisas que não conhecemos pela visão, nossa

imaginação se encarrega de dar uma forma. Quando alguém descreve uma situação que trata

de lugares ou pessoas desconhecidos para o ouvinte, ele muito provavelmente vai, a partir do

relato, formar uma imagem mental daquilo que lhe foi contado. Se essa imagem de fato

corresponde à realidade é uma outra questão. Contudo, é justamente esse aspecto do não ver,

que desperta a imaginação, que nos interessa para compreender melhor a dinâmica dos

cortinados na vida da aristocracia do período Heian.

O não ver, ou melhor, o “não poder ver”, em razão dos biombos e cortinados, era

determinante na relação entre homens e mulheres aristocratas da época. Os homens tinham

várias esposas que viviam em alas distintas da residência, onde também viviam os filhos

dessas várias mulheres. As damas só poderiam ser vistas sem os biombos pelo pai, pelo

marido e pelos próprios filhos. Como dito anteriormente, essas barreiras (biombos e

cortinados) eram permeáveis, permitindo a passagem de sons e aromas e a troca de cartas.

A visão também se beneficiava dessa permeabilidade, embora de uma maneira um

pouco distinta. A princípio não era possível enxergar através das barreiras, mas se tivessem

sorte, os homens poderiam ter um vislumbre da dama por meio de alguma fresta do biombo,

ou caso o vento levantasse os cortinados. Esses vislumbres, chamados kaimami 垣間見,
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literalmente “olhar através da cerca”, eram momentos de grande satisfação para os homens,

que finalmente conseguiam ver, ainda que muito brevemente, as feições da dama que, até

então, haviam apenas imaginado ao ver a sua caligrafia e ouvir sua performance musical.

Segundo Struve (2009, p. 3), os kaimami

convidam o leitor a se identificar com a personagem. Ele vê a cena se desenrolar,
tem acesso à mesma visão e compartilha da fascinação da personagem, e, ao mesmo
tempo, vê a personagem no ato de olhar. Uma cena de kaimami é na realidade dupla,
a combinação de duas cenas: uma vista pela personagem e outra na qual ela é vista
enquanto espia. Esse momento particularmente intenso também dá ao leitor a
oportunidade de refletir criticamente sobre o episódio. Cenas de kaimami podem
dessa maneira ser vistas como altamente representativas da ilusão novelística e da
maneira como ela funciona.84

Há inúmeras cenas de kaimami ao longo da obra, dentre as quais cabe citar aqui aquela

em que Genji observa Utsusemi, (Capítulo 3); quando Yūgiri vê Murasaki (Capítulo 28);

Kashiwagi observa a Terceira Princesa (Capítulo 33) e a cena em que Kaoru observa as duas

irmãs, filhas do Oitavo Príncipe (Capítulo 45). Essas cenas não apenas mostram de maneira

detalhada os mecanismos envolvidos neste tipo de observação, mas são bastante significativas

no desenvolvimento da narrativa, podendo desencadear sentimentos intensos e decisivos para

o destino das personagens.

O Capítulo 28 pode ser considerado um dos mais representativos em termos de

kaimami, pois acompanha Yūgiri (filho de Genji com a dama Aoi) observando em sequência

três mulheres que habitam alas distintas da residência de seu pai: Murasaki (a esposa favorita

de Genji), Tamakatsura (filha de Tō no Chūjō, amigo de Genji) e a princesa de Akashi (filha

de Genji com a dama de Akashi, meia-irmã de Yūgiri).

Aproximando-se da galeria Leste, Yūgiri viu por cima de um biombo baixo que uma
porta estava aberta no canto do pavilhão principal. Ele se deteve para observar as
mulheres que estavam lá dentro. Devido ao tufão, os biombos haviam sido
removidos e a visão do cômodo estava completamente desimpedida. Não havia
equívoco, a dama que ele via era Murasaki. Sua nobre beleza e pureza o fizeram
pensar em uma cerejeira florindo na montanha entre as brumas primaveris da aurora.
Era de uma beleza estonteante, extraordinariamente singular que, quanto mais
observava, mais o deixava deslumbrado. [...] Aterrorizou-o pensar por que Genji o
havia sempre mantido à distância e quando pensava em sair, Genji abriu a porta de
correr e adentrou o recinto, vindo da galeria Oeste [...].85

85 御屏風も、風がひどく吹いたので、押したたんで隅に寄せてあるので、すっかり見通せる廂の御座所に

座っていらっしゃる方、他の人と間違えようもない、気高く清らかで、ぱっと輝く感じがして、春の曙

84 [...] the reader is invited to identify with the character. He or she sees the scene unfolding, has access to the
same sight, and shares the character’s fascination. At the same time, the reader sees the character in the act of
looking. A kaimami scene is in fact double, a combination of two scenes: the one seen by the character, and
another in which the character is seen as he watches. This particularly intense moment also gives the reader an
opportunity to reflect critically on the episode. Kaimami scenes may thus be seen as highly representative of
novelistic illusion and the way in which it functions.
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No trecho acima, vemos o impacto causado pela visão de Murasaki, cuja beleza

desperta uma torrente de imagens e emoções no jovem enteado. A percepção de que tamanho

charme e beleza são os motivos que levam Genji a manter o filho longe das mulheres torna a

cena ainda mais significativa e constitui um exemplo concreto do que levava os maridos a

manter suas esposas longe de seus filhos com outras mulheres, construindo para cada uma

delas uma ala separada.

Essa precaução é ainda mais justificada considerando que em sua juventude Genji teve

um caso amoroso com Fujitsubo, a consorte favorita de seu pai, transgressão que trouxe a

ambos grande aflição e um filho, Reizei, que, acreditando-se ser o filho do imperador

Kiritsubo com a consorte, foi nomeado príncipe herdeiro e posteriormente assumiu o trono.

Essa transgressão foi revivida quando Kashiwagi teve um caso com a Terceira Princesa,

esposa de Genji, após se encantar com ela em uma cena de kaimami em que o vento levanta

os cortinados, colocando Genji na posição de seu pai à época de sua ligação com Fujitsubo,

ou seja, do papel de transgressor que ocupara anteriormente passa a ser a vítima.

Yūgiri acompanhou a cena em que Kashiwagi entrevê a Terceira Princesa e o

desenrolar de sua paixão por ela. No momento em que ele vê as mulheres e pensa com temor

que é justamente um episódio como aquele, em que ele vê Murasaki em todo o seu encanto,

que Genji sempre tentou evitar a todo custo, provavelmente a lembrança do episódio com

Kashiwagi está em alguma camada de sua consciência, ainda que profunda. A reação de

Yūgiri é proporcional à beleza de Murasaki e também à constatação de que seu pai

deliberadamente tentara mantê-lo sempre à distância não só de sua esposa favorita, mas

também de Tamakatsura e de sua meia-irmã, a princesa de Akashi. O desejo de Yūgiri reforça

a ideia proposta por Ramirez (1982) de que o kaimami pode ser considerado “um motivo

arquetípico que simboliza o nascimento do amor” e que, no caso de Genji, muitas vezes leva a

transgressões ou situações de conflito interno.

Ramirez observa ainda que a barreira não precisa necessariamente ser um obstáculo

concreto como uma cerca, um cortinado ou um biombo, podendo também ser a neblina ou a

escuridão. A autora destaca que mais importante do que a barreira em si é o caráter fugidio do

vislumbre, que deixa a personagem ansiando por mais e é um motivo recorrente nas narrativas

の霞の間から、美しい樺桜が咲き乱れているのを見る感じがする。どうにもならぬほど、拝見している

自分の顔にもふりかかってくるように、魅力的な美しさが一面に広がって、二人といないご立派な方の

お姿である。[...]「大臣がたいそう遠ざけていらっしゃるのは、このように見る人が心を動かさずには

いられないお美しさなので、用心深いご性質から、万一、このようなことがあってはいけないと、ご懸

念になっていたのだ」と思うと、何となく恐ろしい気がして、立ち去ろうとする、その時、西のお部屋

から、内の御障子を引き開けてお越しになる。



74

românticas e na poesia japonesa. Um outro aspecto interessante apontado por Ramirez é a

sobreposição a uma cena de kaimami, do motivo da “flor escondida”86, que remonta aos

Contos de Ise87 (Ise Monogatari, 伊勢物語), cujo primeiro episódio narra a história de um

nobre que vai caçar em uma região próxima ao vilarejo de Kasuga. Ao entrever duas belas

damas através de uma cerca, fica maravilhado e escreve um poema sobre a turbulência que tal

visão causou ao seu coração.

Em Genji, muitas das personagens femininas nos são reveladas desta maneira: em um

local distante da capital, onde a princípio não se esperaria encontrar damas tão refinadas, são

vistas por algum personagem masculino em uma cena de kaimami, que imediatamente causa

forte impressão no homem que espia. Para Ramirez, a relevância do motivo da “flor

escondida” é “a excitação causada pela justaposição do familiar com o não-familiar, do

conhecido com o desconhecido”, ou seja, há um deslocamento geográfico (para longe da

capital) e, portanto, para fora do contexto social da corte. Ao encontrar cenas familiares

(damas belas e refinadas como as da corte) em um local remoto e, portanto, inesperado, surge

um estranhamento no homem, afetando sua percepção das coisas. Os elementos comuns são

apreendidos como únicos, devido ao deslocamento para um outro cenário. Como exemplos de

personagens femininas que são encontradas em locais improváveis podemos citar Yūgao,

Murasaki, a dama de Akashi e as três filhas do Oitavo Príncipe.

Uma das passagens mais significativas e complexas em termos da sobreposição do

motivo da “flor escondida” ao kaimami ocorre no Capítulo 45, que merece ser comentada

pelos vários elementos que compõem a cena e intensificam o kaimami. Kaoru, suposto filho

de Genji88, vai até Uji, um vilarejo ao Sul da capital, onde espia as duas filhas do Oitavo

Príncipe, que estão tocando a cítara sō-no-koto e o alaúde biwa. Uma densa neblina cobre o

caminho e a lua está oculta pelas nuvens.

Um portãozinho na cerca parecia levar aos aposentos das princesas. Kaoru
forçou um pouco para abrir e espiou. A persiana havia sido erguida para que se
pudesse ver a lua entre a neblina. [...] As princesas estavam mais para dentro, na ala
do corredor. Uma delas, parcialmente oculta por um pilar, tinha um alaúde biwa
diante de si e, sentada, brincava com o plectro entre os dedos. De repente, a lua
surgiu brilhante por detrás das nuvens.

88 Na verdade ele é filho de Kashiwagi, amigo de Genji, que tem um caso com a Terceira Princesa, uma das
esposas de Genji.

87 Obra do séc. IX atribuída ao poeta Ariwara no Narihira. Composta de 125 episódios, pertence ao gênero uta
monogatari (narrativa poética), no qual poemas waka se entremeiam à narrativa.

86 Ideia proposta por Edward Cranston em seu artigo “Aspects of the Tale of Genji” (1976) a partir da discussão
sobre os tipos femininos no Capítulo 2, sugerindo que em locais distantes da capital podem ser escondidas damas
de beleza e refinamento insuspeitados.
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— Eu posso não ter um leque, mas posso chamar a lua com isso [o
plectro].

O lindo brilho de seu rosto que olhava para fora era realmente encantador.
A outra irmã, que estava próxima, reclinava-se sobre o sō-no-koto:
— Já ouvi falar de pessoas que chamam o sol poente, mas onde já se viu

chamar a lua— disse sorrindo, e recompôs-se com elegância.
A outra irmã retrucou:
— Mesmo que este plectro não possa chamar a lua, isso não quer dizer que

a biwa e a lua não estejam conectadas.
Kaoru ficou encantado com o diálogo entre as duas irmãs, que eram

completamente diferentes do que ele havia imaginado à distância. Com frequência
ele ouvira jovens damas que serviam em sua residência lendo romances de outrora,
nos quais invariavelmente apareciam cenas envolvendo personagens como essas
duas irmãs. Histórias que ele sempre havia achado absurdas, duvidando de que tais
coisas poderiam acontecer na vida real. No entanto, aqui estava ele, encontrando-se
irresistivelmente atraído por essas jovens mulheres. É verdade… coisas
extraordinárias realmente acontecem em lugares improváveis nesse mundo! A
neblina havia se intensificado até que Kaoru mal conseguia distinguir a figura das
princesas.89

Nesta cena de kaimami em que Kaoru espia as duas irmãs através da cerca, o jogo

daquilo que se esconde e daquilo que se mostra é intensificado pelos diversos obstáculos que

se interpõem à visão das personagens envolvidas e do leitor. Do lado de dentro, as princesas

erguem as persianas e tentam ver a lua, encoberta pelas nuvens e pela densa neblina. Do lado

de fora, a pouca luz, bem como o pilar atrás do qual uma das princesas está sentada, dificulta

a visão de Kaoru. Ele espia enquanto as princesas tentam ver a lua que se esconde, o que por

sua vez dificulta a visão geral da cena pelo leitor.

O diálogo entre as irmãs está repleto de alusões que reforçam a maneira indireta como

o discurso é construído. Em primeiro lugar, a alusão em si, independente do seu conteúdo,

remete a algo que não está presente concretamente, trazendo esse conteúdo para a cena ao

relacioná-lo semântica ou imageticamente a elementos de fato presentes naquele momento da

89 あちらに通じているらしい透垣の戸を、少し押し開けて御覧になると、月が美しい具合に霧がかかって

いるのを眺めて、簾を短く巻き上げて、女房たちが座っている。[...] 内側にいる人一人、柱に少し隠

れて、琵琶を前に置いて、撥をもてあそびながら座っていたところ、雲に隠れていた月が、急にぱあっ

と明るく差し出たので、

「扇でなくて、これでもっても、月は招き寄せられそうだわ」と言って、外を覗いている顔、たいそうか

わいらしくつやつやしているのであろう。

　添い臥している姫君は、琴の上に身をもたれかけて、

「入り日を戻す撥というのはありますが、変わったことを思いつきなさるお方ですこと」と言って、

ちょっとほほ笑んでいる様子、もう少し落ち着いて優雅な感じがした。

　「そこまでできなくても、これも月に縁のないものではないわ」　などと、とりとめもないことを、気

を許して言い合っていらっしゃる二人の様子、まったく見ないで想像していたのとは違って、とても可

憐で親しみが持て感じがよい。

「昔物語などに語り伝えて、若い女房などが読むのを聞くにも、必ずこのようなことを言っていたが、そ

のようなことはないだろう」と、想像していたのに、「なるほど、人の心を打つような隠れたことがあ

る世の中だったのだな」と、心が惹かれて行きそうである。

　霧が深いので、はっきりと見ることもできない。
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narrativa. Neste caso, as três alusões se referem a elementos musicais, conectando-os ao

cosmos e enfatizando o caráter daquilo que se oculta, mas pode ser revelado. Quando a lua

subitamente sai de trás das nuvens e ilumina a princesa que está mexendo no plectro do

alaúde biwa, Kaoru consegue ver seu rosto radiante. A fala dela alude ao poema 587 da

coletânea Wakan rōei shū:

a lua está escondida atrás da serra
nós erguemos um leque para chamá-la
o vento sopra através do grande vazio do firmamento
e nós o sabemos pelo balanço das árvores90

De acordo com a nota da tradução mais recente de Genji para o inglês realizada por

Dennis Washburn (2015):

a fonte desse verso é a obra “Sobre a cessação e contemplação” do monge chinês
Chih-I (538–597), que era um texto importante de meditação da seita Tendai. A lua e
o vento representam a verdade, que pode ser obstruída do campo de visão ou
tornar-se invisível aos seres humanos até que algum indício, ensinamento ou
símbolo (como um leque em forma de lua, ou nesse caso o plectro) torne-os
evidentes.91

Esta explicação remete não apenas à forte influência religiosa do Oitavo Príncipe

sobre suas filhas, mas principalmente ao conceito de yūgen mencionado anteriormente. Nesta

cena, a lua encoberta que deixa as personagens na penumbra e dificulta a visão corresponde às

camadas ocultas, aos mistérios que só se tornam perceptíveis quando aprendemos a

enxergá-los com os olhos da alma. Naquele momento, é revelada a Kaoru, que duvidava da

existência de damas com tal refinamento em um local tão desolado, a possibilidade de ter seu

coração completamente tomado por esse encanto inesperado e insuspeitado. Fascinado pelas

duas irmãs, está prestes a se apaixonar por elas.

91 [...] the source of the verse is the Chih-kuan (On Cessation and Contemplation) by the Chinese monk Chih-I
(538–597), which was an important Tendai text on meditation. The moon and wind stand for truth, which may be
blocked from view or invisible to humankind until some evidence, expedient teaching, or symbol (such as a
moon-shaped fan, or in this case a plectrum) makes them evident.

90 “Coletânea de poemas japoneses e chineses para cantar” compilada por Fujiwara no Kintō no início do século
XI. No original: 月重山に隠れぬれば

扇を擎げて之に喩ふ

風大虚に息ぬれば

樹を動かして之を教ふ

Língua japonesa moderna: 真理を象徴する月が重なり合った深山に隠れてしまうと、扇をさしあげて月に

たとえて示し教える。大自然の真実の声ともいうべき風が大空で吹きやんでしまうと、木を揺り動かし

てその声を聴かせる。(SNKBZ, vol. 19, p. 308)
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A resposta da outra irmã alude à dança bugaku “O Rei Dragão”, na qual um bastão era

erguido em direção ao sol. Assim como o plectro (撥, bachi) da biwa, esse bastão também

era chamado bachi, porém grafado com o ideograma 桴. É muito interessante como o

refinamento das princesas se mostra através dessas alusões, deixando-as envoltas em mistério

(yūgen). Elas estão ocultas pelas persianas e pela neblina que encobre a lua, mas o diálogo

entre elas, no qual aparecem alusões musicais, revela essencialmente o que está oculto: o sol e

a lua, e fala de coisas que aparentemente não têm relação, como o instrumento biwa e a lua.

São várias camadas de referências indiretas que se sobrepõem e criam um denso tecido de

mistério. A própria estrutura da biwa e a localização das aberturas acústicas são um excelente

exemplo daquilo que, na essência, não se mostra totalmente. Os dois orifícios em forma de

meia-lua, hangetsu 半月, ficam no corpo do instrumento, enquanto a terceira abertura, ingetsu

陰月 (lit. “lua oculta”), fica escondida embaixo do local onde são presas as cordas. Desta

maneira se estabelece uma relação entre a lua e a biwa, cujo plectro poderia revelar a lua

oculta e trazê-la à luz.

1.5 - Aspecto cosmológico

No capítulo I, vimos que a cosmologia musical era fortemente enraizada no

pensamento chinês, e que passou por elaborações posteriores no Japão produzindo conceitos

como toki no koe (ver capítulo I, item 4). Tanto na música quanto na poesia, havia um aspecto

cosmológico intimamente relacionado ao ciclo sazonal e aos afetos adequados a cada estação.

Neste capítulo, o aspecto cosmológico refere-se principalmente às esferas linguística e

cultural japonesa e chinesa que conviviam no meio aristocrático da época. Longe de

constituírem uma dicotomia, coexistiam um universo dinâmico de constante troca e diálogo (a

chamada dinâmica wa-kan 和漢, mencionada na introdução deste trabalho), assim abrindo, de

acordo com Yoda (2000, p. 486-487), “a possibilidade de que múltiplos valores culturais e

modos de pensar possam ter operado na sociedade da corte de Heian sem necessariamente

constituir uma dicotomia acentuada”.

Gostaria de pensar a dinâmica wa-kan a partir da divisão criada pelos cortinados que

separam o cosmos aristocrático em duas esferas culturais e linguísticas, a japonesa e a

chinesa, porém permitindo o trânsito entre o “lado de dentro” e o “de fora”, assim como

acontece com os sons e aromas. Ao possibilitarem essa troca e fusão de elementos, os

cortinados reforçam que wa-kan é uma dinâmica, e não um sistema binário, no qual de um
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lado há a cultura japonesa (和, wa), associada à esfera privada, ao feminino, à poesia waka, à

pintura yamato-e e à cítara wagon, e de outro a cultura chinesa (漢, kan), identificada à esfera

pública, ao masculino, à poesia kanshi, à pintura kara-e e à cítara kin.

Podemos enxergar essa dinâmica na organização espacial da residência aristocrática.

O wa está associado à ala onde viviam as mulheres, que eram espaços íntimos e privados,

distantes da entrada, chamada ke 褻, e o kan está associado à entrada da residência, onde eram

recebidas as visitas, uma ala mais pública ocupada pelos homens, designada hare 晴. Esses

termos inicialmente eram utilizados em discussões poéticas e, posteriormente, passaram a se

referir às alas da residência dos nobres (LAMARRE 2000, p. 148, 153). É interessante

observar que o ideograma ke 褻 significa literalmente “sujo, oculto” e se refere às coisas

ordinárias, informais e duvidosas, enquanto que hare 晴れ significa “limpo, claro, inocente” e

se refere ao aspecto cerimonial, formal e das coisas não duvidosas. O fato de ke estar

associado ao universo feminino e à cultura nativa e hare ao masculino e à cultura chinesa diz

muito não apenas sobre a hierarquia dos gêneros, mas também da dinâmica wa-kan.

Sendo assim, o aspecto cosmológico se manifesta tanto contrastando estilos musicais,

poéticos e caligráficos japoneses e chineses, como discutindo suas respectivas associações

com os gêneros feminino e masculino. Na famosa cena do Capítulo 2 em que Genji e alguns

amigos discutem sobre os vários tipos femininos, aparece pela primeira vez na obra essa

divisão entre feminino e masculino que enfatiza o que é realmente “feminino”, ou seja,

apropriado para as mulheres da época.

É um dos traços menos atrativos em uma mulher ter lido as Três Histórias e os Cinco
Clássicos [chineses], mas, por outro lado, o fato de ser mulher, não significa que se
deve estar alheia aos assuntos públicos e privados, não é? Uma pessoa sem educação
formal, mas razoavelmente inteligente é capaz de assimilar naturalmente as coisas
vendo e ouvindo assuntos variados. As piores são aquelas que quando enviam cartas
para outras mulheres rabiscam caracteres chineses de tal maneira a preencher a
maior parte da folha.92

92 「すべて男も女も未熟者は、少し知っている方面のことをすっかり見せようと思っているのが、困っ

たものです。　三史五経といった学問的な方面を、本格的に理解するというのは、好感の持てないこと

ですが、どうして女だからといって、世の中の公私の事々につけて、まったく知りませんできませんと

言っていられましょうか。本格的に勉強しなくても、少しでも才能のあるような人は、耳から目から

入って来ることが、自然に多いはずです。

そのようなことから、漢字を走り書きし、お互いに書かないはずの女どうしの手紙文に、半分以上書き

交ぜているのは、ああ何と厭味な、この人が女らしかったらなあと思われます。気持ちの上ではそん

なにも思わないでしょうが、自然とごつごつした声に読まれ読まれして、わざとらしく感じられま

す。上流の中にも多く見られることです。
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O fato de a língua chinesa ser considerada inapropriada para as mulheres, por ser

usada para assuntos de Estado (e portanto, liderados por homens) é um tema bastante

discutido na academia93 e está diretamente relacionado à ideia de que o silabário kana e os

gêneros literários vernáculos como a narrativa ficcional (物語 monogatari) e os diários (日記,

nikki) foram desenvolvidos pelas mulheres, que não tinham acesso à esfera linguística

chinesa. Por conseguinte, a escrita kana ficou conhecida como “escrita feminina”, em

contraposição à “escrita masculina”, na qual predominavam os ideogramas chineses kanji.

Contudo, autores como Mostow se opõem a essa concepção de que as mulheres eram

completamente excluídas do domínio linguístico chinês, ressaltando que embora de fato a

língua chinesa fosse utilizada predominantemente pelos homens, era esperado de algumas

mulheres que serviam na corte o conhecimento da língua chinesa e sua tradição literária.

Murasaki Shikibu e Sei Shōnagon (autora do Livro do Travesseiro, 1002), que serviam

respectivamente às imperatrizes Shōshi e Teishi, são sem dúvida as mulheres que ficaram

mais conhecidas por sua erudição em assuntos chineses, mas havia ainda outras, como Kishi

(mãe da imperatriz Teishi) e a poetisa Senshi “A Grande Sacerdotisa de Kamo” (964–1035).

Além disso, não apenas as mulheres que serviam à imperatriz deviam dominar o chinês, mas

também aquelas que ocupavam cargos no Gabinete das Criadas (内侍司, Naishi no Tsukasa)

servindo ao imperador. Era necessário não apenas saber ler em chinês, mas também escrever,

para poder transmitir os decretos determinados pelo monarca (MOSTOW, 2001, p. 123).

A complexidade da dinâmica wa-kan e a maneira como ela aparece em Genji, com

tanta riqueza de detalhes e referências ao universo cultural chinês, são, a meu ver, aspectos

que constituem um valioso instrumento de análise para buscar uma compreensão mais ampla

e interdisciplinar não apenas da obra, mas do período como um todo. Murasaki promove um

diálogo sino-japonês cujo principal propósito não é mostrar sua erudição ou a forte

“influência” exercida pelas fontes literárias e historiográficas chinesas. Acredito que esse

diálogo seja um reflexo do que a historiadora da arte Chino Kaori (2003, p. 22-25) chamou de

“China-dentro-do-Japão”. Ela enfatiza que a ideia que se tinha da China no Japão já era em si

uma construção japonesa, pois mais importante do que a cultura chinesa em si era a maneira

como a “concepção de China” estava no imaginário japonês. Essa “ideia de China” e como

ela funcionava culturalmente no contexto japonês revela uma estrutura de coexistência e não

de binarismo ou dicotomia.

93 Yoda (2000), LaMarre (2000), Mostow (2001), Smits (2007; 2017), Persiani (2016).
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Segundo Chino, o funcionamento dessa estrutura seria o seguinte: existiam no Japão

as categorias Kara-dentro-de-Yamato e Yamato-dentro-de-Yamato. A cultura chinesa que era

introduzida no Japão inicialmente pertencia à Kara-dentro-de-Yamato, mas à medida que era

assimilada passava para a categoria Yamato-dentro-de-Yamato, à qual pertenciam as formas

artísticas japonesas tradicionais (de tempos antigos). Desse modo, abria-se mais espaço em

Kara-dentro-de-Yamato para a entrada de novas formas chinesas, que eram absorvidas,

passavam a integrar o cosmos das artes tradicionais e assim sucessivamente. Esse mecanismo

explica, segundo Chino, a convivência de formas artísticas antigas e novas no Japão ao invés

de uma substituição das antigas pelas novas, já que as formas pertencentes a

Yamato-dentro-de-Yamato estavam em constante mudança e renovação (KAORI, 2003, p.

22-25).

Com isso, é possível vislumbrar um cenário cultural de coexistência e multiplicidade,

em que a fronteira entre elementos chineses e japoneses era porosa como os cortinados que

ocultavam as damas da aristocracia da vista dos homens. Sendo assim, a esfera cultural

japonesa Yamato/ Wa não se constituiu através da negação da chinesa Kara/ Kan, mas de uma

diferenciação que possibilitou a convivência de ambas. Partindo desta visão, podemos supor

que o diálogo entre elementos chineses e japoneses em Genji evidencia a estrutura de

coexistência que vigorava na época. A seguinte fala de Genji no Capítulo 19 explicita bem

essa dinâmica:

Aparentemente, na China, dizem que nada se compara ao brocado das flores de
primavera, enquanto na poesia de nossa terra preferimos a comovente beleza do
outono, mas meus olhos são seduzidos por cada uma a seu tempo e não consigo
encontrar favoritos dentre as cores das flores e o canto dos pássaros. Penso em
construir um jardim, mesmo que bem pequeno, que demonstre a sensibilidade às
diferentes belezas das várias estações, como eu as entendo. Eu plantaria as árvores
da primavera, transplantaria as ervas do outono e, junto com elas, traria os insetos
cujo canto se perde nos campos desolados, para que uma dama pudesse se deleitar.
Qual você escolheria?94

1.6 - Aspecto discursivo

94 唐土では、春の花の錦に匹敵するものはないと言っているようでございます。和歌では、秋のしみじ

みとした情緒を格別にすぐれたものとしています。どちらも季節折々につけて見ておりますと、目移り

して、花や鳥の色彩や音色の美しさを判別することができません。狭い邸の中だけでも、その季節の情

趣が分かる程度に、春の花の木を一面に植え、秋の草をも移植して、つまらない野辺の虫たちを棲ませ

て、皆様にも御覧に入れようと存じておりますが、どちらをお好きでしょうか」
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Sugiro pensar no discurso de Genji a partir de duas características: seu aspecto

“indireto” e “fragmentado”95. Gostaria de focar nestes dois aspectos discursivos, mostrando de

que maneira eles constroem um jogo de luz e sombras em meio ao qual se escondem e se

revelam as personagens e a própria autora. Esse jogo nos leva novamente para a divisão

espacial dos biombos e cortinados, que possibilitavam apenas relances fugazes e a apreensão

de fragmentos sensoriais como sons e aromas.

Assim como o sol poderia deixar entrever a sombra de uma dama através da persiana

de um cômodo, em seguida poderia ser coberto por uma nuvem passageira, bloqueando a

luminosidade e dissolvendo a sombra. Também o vento poderia levantar um cortinado e expor

uma dama brevemente, para depois baixar e ocultá-la novamente. Da mesma maneira, a

autora faz uso, na maioria das vezes, de descrições indiretas e fragmentadas que, num

movimento de vai-e-vem, ressaltam as habilidades musicais e poéticas das personagens ao

invés das características físicas (visíveis).

Acredito que seja possível pensar em uma analogia desse método descritivo com o

kaimami, que é uma revelação rara e fugaz. É como se o leitor caminhasse na penumbra e de

vez em quando o narrador iluminasse por breves instantes uma personagem, mencionando

suas habilidades musicais e poéticas, deixando para o leitor a tarefa de juntar esses fragmentos

para formar sua imagem da personagem (não necessariamente uma imagem física). Sendo

assim, a autora utiliza o kaimami, essa olhadela tão prezada pelos homens da época, como

recurso narrativo, concedendo ao leitor, ainda que fugazmente, esses vislumbres das

personagens.

A genialidade de utilizar o kaimami dessa maneira é que, ao expandir a ideia de um

vislumbre no sentido literal (através da visão) para outros planos sensoriais (no caso das

descrições musicais, a audição), o leitor é convidado a imaginar, junto com a personagem

masculina, como é a dama que está tocando por detrás dos cortinados. Como a música não

precisa necessariamente do olhar para acontecer, é a forma de comunicação por excelência em

uma sociedade cujas barreiras são em sua grande maioria porosas, permitindo que os ecos

cheguem, ainda que atenuados. Tal recurso produz um efeito instigante ao despertar

simultaneamente a curiosidade e a imaginação do leitor, que é transportado para a cena.

95 Para uma análise sobre o aspecto indireto das descrições de personagens em Genji, ver Midorikawa (2020).
Em sua introdução ao volume sobre estudos de narratologia da literatura japonesa pré-moderna, Balmes (2020,
p. 15) observa que Midorikawa introduz o termo kehai 気配, que se refere à vagueza das descrições das
personagens e designa “primordialmente uma impressão de algo ou alguém obtida através de sentidos
não-visuais. [...] Com exceção das cenas de kaimami, as descrições físicas das personagens são extremamente
raras”, e a ênfase na caracterização recai sobre as percepções externas, assim intensificando esse caráter indireto
experimentado pelo leitor.
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Portanto, a música desempenha um papel fundamental nesse modo fragmentado e indireto de

caracterização das personagens, atuando como um importante catalisador das relações

amorosas. As descrições nunca são completas, tampouco definitivas, provocando grande

curiosidade no homem apaixonado (e no leitor).

No Capítulo 1 vemos essa maneira fragmentada de narrar, que apresenta as

personagens através da música. A primeira referência musical da obra é à consorte Kiritsubo,

mãe de Genji e favorita do imperador, que requisitava a sua presença sempre que havia

ocasiões musicais e, após a sua morte, relembra com nostalgia o magnífico som que ela

produzia ao dedilhar o koto:

Foi numa bela noite de luar que ele [o imperador] dispensou Myōbu [sua
mensageira] e se deixou levar por seus pensamentos. Era em noites como aquela que
ele e a falecida consorte costumavam participar das performances instrumentais de
corda e sopro (kangen no asobi), mas especialmente o koto que ela dedilhava emitia
uma excelente sonoridade e, suas eventuais palavras com gestos e feições de
singular característica impregnavam-se nele como uma ilusão que, desnecessário
dizer, estava fadada a não se concretizar na realidade existente na escuridão [grifo
nosso].96

Neste trecho, vemos como a habilidade musical de Kiritsubo se mescla à sua figura e

ao seu caráter, constituindo a primeira peça do mosaico dada ao leitor para conceber sua

imagem (quando digo imagem, não é necessariamente uma imagem física). O fato de

descrevê-la dessa maneira é importante, pois é possível estabelecer um paralelismo entre o

caráter efêmero e fugidio do som e as memórias do imperador: a figura de sua amada

consorte, da sonoridade de seu koto e dos ecos de sua voz igualmente lhe escapam. Os sons se

dissolvem no ar e morrem, assim como o rosto de um ente querido que já se foi. Com isso, a

descrição é construída de uma maneira que distancia Kiritsubo do tempo presente da narrativa

e da realidade (percepções do imperador que o leitor igualmente experimenta), colocando-a

numa dimensão intangível, onde seus fragmentos pairam no ar. A expressão grifada é uma

alusão ao poema anônimo do Kokinshū nº 647: “O encontro amoroso na real escuridão é

como o encontro que, em sonhos, claramente aconteceu”97.

97 むば玉の闇の現はさだかなる夢にいくらもまさらざりけり

Língua japonesa moderna: 夜深い闇の中であの人にはかなく逢いした現実の逢う瀬は、ありありと見た夢

の中での逢う瀬にたいしてまさらないことです。(SNKBT, vol. 5, p. 199)

96 夕月夜の美しい時刻に出立させなさって、そのまま物思いに耽ってておいであそばす。このような折に

は、管弦の御遊などをお催しあそばされたが、とりわけ優れた琴の音を掻き鳴らし、ついちょっと申し

上げる言葉も、人とは格別であった雰囲気や顔かたちが、面影となってひたとわが身に添うように思し

召されるにつけても、「闇の現」にはやはり及ばないのであった。
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Uma característica marcante da obra, que pretendo enfatizar em minha análise, é seu

aspecto metonímico, introduzido ao leitor nessa passagem. Em Genji pouco se sabe da

aparência das personagens, que na grande maioria das vezes nos são apresentadas por suas

habilidades na caligrafia, poesia e música. Passamos a conhecê-las através de manifestações

que exteriorizam as inquietações de seu mundo interno: uma canção, uma melodia dedilhada

ao koto, um poema cuja qualidade dos versos e da caligrafia revela muito de sua autora.

Sendo assim, a imagem que formamos das personagens é uma reconstrução dos vários

fragmentos que nos são apresentados: uma espécie de quebra-cabeça que cria um vai e vem

entre os detalhes e o todo da narrativa.

Um outro exemplo dessa maneira fragmentada de descrever as personagens ocorre na

cena em que a consorte Kokiden está fazendo música apesar do imperador ainda estar em luto

pela consorte Kiritsubo. Tal postura provoca desaprovação por parte do monarca e das outras

damas:

O barulho do vento, o ruído dos insetos outonais, tudo aumentava a tristeza.
Todavia, nos aposentos da dama Kokiden as coisas se passavam de modo diferente.
Muito tempo havia passado desde que ela se apresentara ao imperador. Sendo tão
bela a claridade da lua, ela não viu motivo para não promover as performances
instrumentais de corda e sopro (kangen no asobi) e se divertir com música até tarde
da noite. O imperador murmurou algo acerca da insolência de fazê-lo em tais horas.
E aqueles que testemunharam seu incômodo concordaram que aquela era uma
injúria desnecessária. A dama Kokiden era arrogante e de caráter intratável, e sua
conduta sugeria que o pesar do soberano não tinha grande importância.98

A menção de Kokiden sempre vem acompanhada de algo que ressalta seu espírito

maldoso e vingativo. É interessante notar como, nesse trecho, a descrição evidencia a

insensibilidade da consorte. Ela desconsidera o sofrimento do imperador, amplificado pela

melancólica natureza outonal (barulho do vento e dos insetos, noite de lua). Não é capaz de

perceber que a música seria algo indesejado naquele momento, pois provocaria ainda mais

nostalgia e melancolia.

Há também no capítulo I uma menção às habilidades musicais excepcionais do jovem

Genji:

Não é preciso recontar os sucessos do jovem príncipe nas matérias de estudo
obrigatório, mas quando se tratava de música, os sons de sua flauta e koto ecoavam

98 風の音や虫の音を聞くにつけて、何とはなく一途に悲しく思われなさるが、弘徽殿におかれては、久し

く上の御局にもお上がりにならず、月が美しいので、夜が更けるまで管弦の遊びをなさっているそう

だ。実に興ざめで、不愉快だ、とお聞きあそばす。
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por todo o palácio, causando grande admiração, mas receio que se enumerasse todos
os seus talentos pareceria um tanto exagerado.99

Fica claro, pela necessidade de realçar o talento musical (e não outras qualidades), o

grande valor atribuído a esse tipo de habilidade na sociedade aristocrática da época. O fato de

Genji se sobressair na música de tal maneira a produzir ecos nas dimensões celestiais mostra o

quanto ele é uma pessoa fora do comum. Seu dom excepcional prenuncia as conquistas que

ele fará ao longo da narrativa.

Estas breves passagens nos remetem pela primeira vez às personagens (Imperador,

Kiritsubo, Kokiden e Genji) através das suas habilidades e atividades musicais, algo que será

recorrente ao longo da narrativa e muito importante para compreendermos a música como

uma manifestação do mundo interno das personagens, inseparável de sua psique. É possível

supor que é a partir da música e suas particularidades que a autora estabelece um diálogo

constante entre o mundo de “dentro” e o “fora” dos cortinados, criando o vai e vem entre a

parte e o todo comentado na introdução deste trabalho. Esse lugar singular que a música

ocupa na narrativa articulando o plano interno e o externo poderia também ser pensado do

ponto de vista da relação entre a autora (dentro) e o leitor (fora). É como se Murasaki Shikibu

buscasse estabelecer com o leitor uma relação de cumplicidade (kokoro kayowashiai) através

da música, produzindo um tipo de discurso ficcional cujo foco não está no diálogo verbal. Ao

privilegiar manifestações que extrapolam o uso das palavras, a autora envolve o leitor em um

universo sensorial, trazendo-o, assim, para dentro da obra.

1.7 - Aspecto nostálgico

A nostalgia é um aspecto muito presente em Genji e pode ser observada em dois

planos distintos: o histórico e o narrativo. Como vimos na introdução, a narrativa é situada no

período Engi-Tenryaku (901–957), pelas referências encontradas no texto. Esse fato por si só

já confere à obra como um todo um tom nostálgico, podendo ser interpretado como um

comentário da autora, que lamenta a decadência política da época em que escreveu Genji

(SHIRANE, 1987, p. 8). Na narrativa, por sua vez, as personagens revelam sua insatisfação

com o tempo em que estão vivendo ao recordar, simultaneamente, os habilidosos mestres e

tradições que já não existem mais, e o seu próprio passado, ou seja, expressam a nostalgia do

tempo narrativo. A música, por transcender a linguagem verbal e possibilitar a expressão dos

99 本格的な御学問はもとよりのこと、琴や笛の才能でも宮中の人々を驚かせ、すべて一つ一つ数え上げて

いったら、仰々しく嫌になってしまうくらい、優れた才能のお方なのであった。
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sentimentos nostálgicos e anseios que oprimem o coração das personagens de uma maneira

particularmente pungente, aparece frequentemente em cenas nostálgicas articulando um

paralelismo entre esses dois planos, como veremos nos trechos a seguir. É interessante notar

que, se por um lado as personagens lamentam a deterioração da tradição musical, por outro

celebram as raras performances do presente que ecoam esse legado das antigas gerações e

trazem memórias de tempos gloriosos.

Nas passagens a seguir, veremos como a performance de “Ondas do Mar Azul” (青海

波, seigaiha), peça do repertório chinês que Genji e seu amigo Tō no Chūjō dançaram e

cantaram no festival narrado no Capítulo 7, deixou forte impressão nos presentes e é

relembrada com nostalgia nos capítulos 8, 33 e 34.

É desnecessário dizer que o imperador não havia medido esforços na organização do
concerto. A performance da dança “Rouxinol de Primavera” acompanhada de
música, mostrou ser a escolha perfeita para o pôr-do-sol. O príncipe herdeiro,
lembrando-se de como Genji havia dançado sob a folhagem de outono, presenteou-o
com uma coroa decorada de flores de cerejeira e exortou-o a dançar novamente.
Genji não poderia recusar, então levantou-se e dançou a parte da canção em que
calmamente virava suas mangas. Foi incomparavelmente belo. O Ministro da
Esquerda, esquecendo seu ressentimento para com o genro, derramou lágrimas.100

Neste trecho do Capítulo 8 (O banquete das cerejeiras) vemos como a performance de

Genji é relembrada com nostalgia e elementos da dança Seigaiha são retomados, despertando

grande comoção nos presentes. O brilho do sol poente (入り方の日の光, irigata no hi no

hikari), presente no Capítulo 7 (O festival de outono), também aparece em Hana no en (だん

だん入日になるころ, dandan irihi ni naru koro), evocando a atmosfera envolvente criada

por Genji na dança Seigaiha. As expressões “no auge do enlevo” (感興もたけなわの時に,

kankyō mo takenawa no toki ni) em Momiji no ga, e “despertava um profundo encantamento”

(とても興趣深く見える, totemo kyōshu fukaku mieru) em Hana no en, podem, nesse

contexto de rememoração, ser consideradas análogas, pois servem ao mesmo propósito:

realçar a figura graciosa e esplêndida de Genji durante a performance.

Há ainda um outro paralelismo entre essas duas cenas: em Momiji no ga, Genji usa

uma coroa adornada com folhas outonais coloridas que acabam caindo durante a dança e são

substituídas pelos crisântemos presenteados por um general, enquanto em Hana no en o

100 舞楽類などは、改めて言うまでもなく万端御準備あそばしていた。だんだん入日になるころ、春鴬囀と

いう舞、とても興趣深く見えるので、源氏の御紅葉の賀の折、自然とお思い出されて、春宮が、挿頭を

御下賜になって、しきりに御所望なさるので、お断りし難くて、立ってゆっくり袖を返すところを一さ

しお真似事のようにお舞いになると、当然似るものがなく素晴らしく見える。左大臣は、恨めしさも忘

れて、涙を落としなさる。
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príncipe herdeiro, lembrando-se da dança de Genji em Momiji no ga, o presenteia com um

raminho de flores de cerejeira para ser colocado na coroa. O crisântemo é um dos principais

símbolos do outono e está associado à casa imperial, imortalidade e pureza, enquanto as

cerejeiras são identificadas à primavera, podendo simbolizar tanto a efemeridade como o

esplendor e a glória eterna (SHIRANE, 2013, p.151).

Não poderia deixar de mencionar que as estações escolhidas para estes festivais —

outono e primavera — eram as estações mais celebradas na poesia japonesa, como é possível

observar pela grande quantidade de poemas dedicados a elas nas antologias imperiais. A

folhagem colorida do outono (黄葉, momiji ou outra leitura possível kōyō), descrita como

carmesim nos poemas de outono do Kokinshū, combina com as flores de cerejeira da

primavera (SHIRANE, 2013, p. 43). A tradição da aristocracia de organizar festivais e

banquetes em que havia música, dança e composição de poemas remonta ao período Nara

(710–794) e, sem dúvida, os capítulos 7 e 8 (Momiji no ga e Hana no en) de Genji são

exemplos marcantes desse tipo de atividade.

No final do capítulo Hana no en, Genji está na residência de seu sogro, o Ministro da

Esquerda. Este lhe diz, comovido, que já havia presenciado o reinado de quatro imperadores,

mas que a música, a dança e a poesia apresentadas na ocasião do festival eram tão

memoráveis que o fizeram se sentir mais jovem. Ele se emociona a ponto de esquecer o

comportamento condenável de Genji em relação a Aoi, sua filha, cujo casamento com Genji é

narrado no Capítulo 1. Tamanho é o esplendor da apresentação de Genji que, nos quatro

reinados vividos pelo Ministro, não houve ninguém que logrou superar suas habilidades.

Desta maneira, a fala do Ministro glorifica e eterniza a performance de Genji, conferindo a ela

um caráter atemporal e imorredouro.

No Capítulo 33, bem mais adiante na narrativa, Genji relembra sua performance da

dança Seigaiha com Tō no Chūjō:

Lembrando-se de como haviam dançado “Ondas do Mar Azul” naquela
ocasião, Genji mandou colher alguns crisântemos no jardim e presenteou-os a seu
velho amigo com o poema:

— Estes crisântemos florescendo em cores ainda mais intensas
parecem ansiar por outonos de outrora
quando alegremente balançamos nossas mangas.

Tō no Chūjō havia estado em pé de igualdade naquela época em que dançou
com Genji, mas agora se dava conta de que embora sua sorte havia sido superior à
de todos os outros homens, o destino de Genji havia sido incomparavelmente nobre.
Uma gélida pancada de chuva caiu, exatamente como naquela celebração de outrora
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— a chuva parecia captar o estado de espírito da ocasião. O novo chanceler
respondeu:

— Misturando-se entre auspiciosas nuvens púrpura
Estes crisântemos a mim parecem como estrelas
Resplandecendo em um puro e imaculado reino. — Uma época de esplendor ainda
por vir101… — ele acrescentou.102

O crisântemo, como mencionado anteriormente, é uma flor outonal que simboliza

imortalidade e pureza. Na tradução de Tyler (2001), a nota explicativa deste poema diz que a

cor mais acentuada dos crisântemos alude à cor das roupas de Tō no Chūjō, que acaba de ser

promovido para um grau mais alto e, portanto, está usando vestes de tonalidade mais escura.

Acredito que a esta interpretação podemos acrescentar que a cor mais intensa do crisântemo

representa o amadurecimento e a superação dos abalos sofridos na relação entre os dois

amigos, causados principalmente por questões familiares e políticas. Assim como a flor

enfrenta as intempéries e muda de cor conforme a passagem do tempo, adquirindo uma nova

beleza, a amizade de Genji e Tō no Chūjō passa por percalços e transformações, para

finalmente adquirir uma forma mais madura na qual se veem as marcas do passado.

Retomo aqui a importância das cores em inúmeros aspectos da vida cotidiana da

aristocracia Heian, como vimos brevemente na explicação sobre os papéis de caligrafia no

item 1.2. No poema de Genji citado acima, a cor assume diversos significados que convergem

para um conceito chave do período, o mujō 無常, termo budista usado para falar da

impermanência de todas as coisas terrenas. O calendário da corte, repleto de festividades que

102 主人の院、菊を折らせなさって、「青海波」を舞った時のことをお思い出しになる。

「色濃くなった籬の菊も折にふれて

袖をうち掛けて昔の秋を思い出すことだろう」

太政大臣、あの時は、同じ舞をご一緒申してお舞いなさったのだが、自分も人には勝った身ではある

が、やはりこの院のご身分はこの上ないものであったと、思わずにはいらっしゃれない。時雨が、時知

り顔に降る。

「紫の雲と似ている菊の花は

濁りのない世の中の星かと思います

一段とお栄えの時を」と申し上げなさる。

101 Referência ao poema nº 279 do Kokinshū de Taira no Sadafun:
秋をおきて時こそありけれ菊の花移ろふからに色のまされば

Língua japonesa moderna: 秋という盛りの季節としての「時」を除いても、ほかの盛りの「時」があっ

たのだ。花の菊は、色変りするとともにその色がいよいよ勝るのだから。(SNKBT, vol. 5, p. 95)

ao fim do outono
há nova glória
para os crisântemos
depois de secos
mais bela é sua cor [Trad. Andrei Cunha. Poemas do Japão Antigo, seleções do
Kokin’wakashû (Class, 2020)]
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têm como referência os fenômenos da natureza, marca a passagem do tempo e propicia a

contemplação da beleza efêmera das flores de cerejeira e da folhagem de outono, apenas para

citar os mais emblemáticos. Tais fenômenos espelham a fragilidade e a transitoriedade da vida

humana.

O crisântemo, cuja mudança da cor revela a passagem do tempo e, portanto, o ciclo de

vida e morte, manifesta a forte presença do mujō no pensamento da época. Os eventos

descritos nesta cena também podem ser interpretados de acordo: tanto as vestes mais escuras

de Tō no Chūjō, resultado de sua ascensão política, como as mudanças nas relações entre os

dois amigos são coisas passageiras que, como tudo o que é terreno, logo irão se deteriorar e

deixar de existir.

A seguir, no Capítulo 34, vemos a terceira menção à dança Seigaiha interpretada por

Genji e Tō no Chūjō no Capítulo 7. À ocasião do 40º aniversário de Genji, há um concerto e

os músicos da corte tocam uma série de peças. Nesta passagem, Yūgiri (filho de Genji) e

Kashiwagi (filho de Tō no Chūjō) dançam a peça coreana “Dragões Gêmeos”.

Para aqueles que se lembravam de como Genji e Tō no Chūjō haviam dançado
“Ondas do Mar Azul” naquela visita ao Palácio Suzaku conduzida pelo pai de Genji
muitos anos atrás, seus filhos [Yūgiri e Kashiwagi] pareciam não menos esplêndidos
esta noite. De fato, quando suas idades eram levadas em consideração, eles não eram
apenas equivalentes aos pais em termos de reputação, beleza e atitude, mas já os
haviam ultrapassado em cargo e posição. Que o glorioso destino de uma geração
fosse levado adiante impressionou a todos como algo auspicioso. Genji foi levado às
lágrimas conforme as memórias voltavam com nitidez e o inundavam. [...]103

A performance dos filhos de Genji e Tō no Chūjō desperta novamente as memórias da

dança Seigaiha, maravilhando os presentes e comovendo profundamente a Genji. O fato da

dança ser realizada pela nova geração representa a continuidade de uma tradição, marca a

amizade entre as duas famílias e a repetição do esplendor do passado (ou até a sua superação

em alguns aspectos), ressaltando o destino auspicioso que estava reservado para ambas.

As lágrimas de Genji, que completa quarenta anos e está cada vez mais sensível à

impermanência e à fragilidade da vida, expressam sua percepção do mujō. Após retornar do

exílio no Capítulo 13, Genji conquista grandes glórias, seu prestígio parece ser ilimitado e

tudo indica que seus filhos também terão um futuro promissor. A comemoração dos seus

quarenta anos é o ápice da glória, o que torna mais aguda a percepção do mujō. É como se

103 昔の朱雀院の行幸に、「青海波」が見事であった夕べ、お思い出しになる方々は、権中納言と、衛門督

とが、また負けず跡をお継ぎになっていらっしゃるのが、代々の世評や様子、器量、態度なども少しも

負けず、官位は少し昇進さえしていらっしゃるなどと、年齢まで数えて、「やはり、前世の因縁で、昔

からこのように代々並び合うご両家の間柄なのだ」と、素晴らしく思う。

　主人の院も、しみじみと涙ぐんで、自然と思い出される事柄が多かった。
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Genji antecipasse as desgraças que estão por vir: assim como em Momiji no ga, quando a

figura de Genji parecia tão celestial que seu pai decide encomendar a leitura de Sutras em

diversos templos para protegê-lo do mau olhado, neste momento também o excesso de

esplendor provoca temeridade. Quando tudo parece belo e perfeito, sente-se com mais

intensidade o quão frágil é a vida humana.

Após esta ocasião, ocorrem ainda outros concertos de música e dança que celebram o

aniversário de Genji. O trecho abaixo mostra como a amizade de Genji e Tō no Chūjō é

atravessada pela música e pela memória desta.

Tō no Chūjō tocou o wagon. Genji ficou profundamente inspirado pela performance
de seu velho amigo — era porque ele estava ouvindo com um ouvido treinado
durante muitos anos? — e então, ele tocou sem reservas, usando todas as técnicas
secretas que havia aprendido para produzir uma sonoridade especial. Graças ao
casamento de seus filhos, sua relação estava novamente harmoniosa, e eles
conversaram sobre os velhos tempos de uma maneira íntima e cordial que gerou
sentimentos calorosos. Bebeu-se bastante, a atmosfera se tornou ainda mais
agradável e ninguém conseguiu conter as lágrimas.104

A partir da análise das cenas que recordam a dança Seigaiha, é possível perceber que a

importância desta vai além de enfatizar a magnificência da figura de Genji como indivíduo

especial e luminoso, representando também o esplendor de um reino e de uma época. Isso é

retomado nas ocasiões posteriores com um sentimento contraditório, pois se por um lado há

uma nostalgia pelo passado, por outro as performances do presente, ao retomarem a glória do

passado, reafirmam o esplendor do tempo atual da narrativa, por vezes até superando o de

épocas anteriores.

As recordações da dança também retomam um outro tema: a amizade. A relação entre

Genji e Tō no Chūjō, marcada pela competição constante, também representa a concordância

entre os clãs necessária para que haja um reino harmonioso. A cena do poema dos

crisântemos marca a superação dos conflitos entre eles através da memória da dança Seigaiha.

É interessante pensar na memória da performance como um recurso para a orquestração de

conflitos. Na cena em que os filhos de Genji e Tō no Chūjō dançam, todos ficam admirados e

Genji se comove profundamente, o que reafirma a ressignificação do conflito com Tō no

Chūjō e expressa fortemente o mujō. À ocasião de seus quarenta anos, Genji percebe a

104 太政大臣、和琴をお弾きになる。

長年幾度となくお聞きになってきたお耳のせいか、まことに優美にしみじみと感慨深くお感じになっ

て、ご自身の琴の秘術も少しもお隠しにならず、素晴らしい音色を奏でる。

　昔のお話なども出てきて、今は今で、このような親しいお間柄で、どちらからいっても、仲よくお付き

合いなさるはずの親しいご交際などを、気持ちよくお話し申されて、お杯を幾度もお傾けになって、音

楽の感興も増す一方で、酔いの余りの感涙を抑えかねていらっしゃる。



90

passagem do tempo de forma mais nítida e palpável, assim se emocionando com as memórias

que vêm à tona.

1.8 - Considerações finais do capítulo II

Ao longo deste capítulo vimos como, através das diversas manifestações poéticas e

artísticas decorrentes da organização espacial dos cortinados, Murasaki Shikibu cria um rico

universo sensorial que envolve o leitor. Destacando o papel da música e abordando outros

aspectos artísticos não menos importantes, percorremos algumas cenas da obra que

exemplificam os mecanismos pelos quais a autora, se valendo de seu profundo conhecimento

das artes em toda a sua sutileza, constrói um discurso que, assim como aquilo que está oculto

atrás dos cortinados, não se revela completamente. As emoções e desejos das personagens,

ainda que externados por meio de poemas, alusões, aromas e sons, permanecem em parte

velados.

O fato de a comunicação se dar principalmente de maneira não-verbal, torna as

manifestações artísticas essenciais e faz com que sua carga de sentido aumente

consideravelmente. Ou seja, o que os sons, aromas, poemas carregam, é muito mais do que

apenas comunicar uma ideia que poderia ser transposta para o discurso verbal cotidiano ou ser

simples substitutos deste discurso. Através de uma complexa rede simbólica, à qual somam-se

sentimentos individuais, coletivos e interesses políticos, a autora dá voz às personagens de

forma a jamais iluminar diretamente o seu estado interior. As imagens, tanto as visuais quanto

olfativas e sonoras, possuem um caráter fugidio e efêmero, como se uma parte de seu

conteúdo se esvaísse antes de atravessar os cortinados e atingir o destinatário. A música, que é

uma linguagem essencialmente abstrata e um fenômeno que, devido às suas propriedades

acústicas tem um caráter impermanente e ocorre unicamente no presente, estabelece desta

maneira uma estreita relação com os conceitos de yūgen e mujō abordados neste capítulo. A

música é transitória, impalpável e, todavia, deixa forte impressão nas personagens e é

recordada com nostalgia em ocasiões posteriores.

A partir desta constatação, acredito que seja possível dar um passo além da ideia do

“culto à beleza” (MORRIS, 1994) e entender a música como um aspecto constitutivo do

discurso narrativo em Genji, que não apenas informa o leitor da importância da tradição e da

performance musical, mas, através dele, cria um modo lírico cuja essência é invocar uma

atmosfera, emoção ou pensamento específico, como veremos mais a fundo no próximo

capítulo. Partindo dos aspectos desenvolvidos neste capítulo pretende-se, a seguir, explorá-los
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com maior profundidade analisando sequências narrativas em que se percebe uma forte

presença da música.
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Capítulo III: A música na trajetória da dama de Akashi

Após apresentar um panorama da música da corte e os aspectos que compõem o

universo narrativo-sensorial de Genji nos capítulos anteriores, pretendo analisar o papel da

música na linha narrativa da dama de Akashi. Selecionei excertos dos capítulos 13, 14, 18, 19

e 35, que considero bastante representativos da multiplicidade de papéis que a música pode

assumir na narrativa e da riqueza que as nuances musicais trazem às cenas.

A escolha pelo foco nesta personagem se deve à sua estreita relação com a música —

tanto da perspectiva pessoal quanto narrativa — , que constrói um arco a partir do Capítulo

13, quando ocorre sua primeira aparição real (a dama de Akashi já havia sido mencionada no

Capítulo 5), até o Capítulo 35, quando participa da performance musical junto a sua filha (a

princesa de Akashi) e às outras esposas de Genji. O Capítulo 13 enfatiza a importância da

tradição e da performance musical no cortejo amoroso, na história de Genji com a dama de

Akashi, e não apenas a música está muito presente neste capítulo, como sua importância na

linha narrativa de Akashi ecoa nos capítulos seguintes: 14, 18, 19, e por fim o 35. O Capítulo

35 apresenta a questão da educação musical de forma contundente através do episódio da

Terceira Princesa (tratado no item 5 do capítulo I), mostrando de que maneira os papéis

familiares se mesclam ao de mestre e aprendiz. Além disso, retoma a linha narrativa focada na

família do monge de Akashi, iniciada no Capítulo 13, destacando o valor da música para esta

família que perdeu status social na corte e anseia pela possibilidade de recuperar o prestígio.

Ambos os capítulos enfatizam a transmissão da tradição musical como um aspecto

fundamental para o sucesso da linhagem familiar e obtenção de admiração e respeito na

sociedade aristocrática, reforçando a importância da música no desenvolvimento do enredo.

O principal objetivo é mostrar como a música é fundamental na construção da

personagem da dama de Akashi e no início e consolidação de sua relação amorosa com Genji,

que por sua vez é determinante para sua ascensão social. Além disso, pretendo demonstrar

como as cenas musicais que envolvem a dama de Akashi podem ser examinadas a partir do

“modo lírico” estabelecido por Ramirez (1982) em sua análise dos diálogos poéticos em Genji

e das ideias de Yoda (1996; 1999) sobre o papel do waka em Genji.

1. O “modo lírico” e a função poética

Não passará despercebido ao leitor de Genji a grande quantidade de poemas (cerca de

800) presente ao longo da narrativa. Considerando que Genji foi apreciado primeiramente
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como manual de composição poética, e que foi justamente o caráter lírico da obra que lhe

rendeu seu lugar de cânone a partir do século XVIII, o papel da poesia não pode ser

subestimado. Dentre os inúmeros estudos sobre a poesia em Genji, se encontram dois, as

pesquisas de Ramirez e Yoda, que podem ser relevantes para este trabalho pois permitem

estabelecer paralelos entre o tratamento dado à poesia e à música.

Ramirez (1982, p. 210) define o “modo lírico” como o mecanismo de “justaposição

metafórica do cenário à situação das personagens”, ou seja, a descrição do meio externo

(geralmente uma paisagem natural) pelos olhos da personagem observadora é seguida da

descrição de sua situação interna, gerando

uma fusão metafórica em que os elementos do cenário se tornam um veículo para a
emoção da personagem, geralmente expressa pelo poema que ele/ ela compõe
naquele momento. O meio natural se torna, portanto, carregado com a emoção da
personagem, que por sua vez é objetificada através da cena (Ibid., p. 211).105

Ramirez observa que, ao longo da narrativa, é recorrente esse mecanismo em que

“descrições físicas de cenários são metáforas potenciais ou realizadas”, no qual “o cenário

onde se desenrola a ação das personagens serve ao mesmo tempo como sua própria imagem”

(Ibid.). Em outras palavras, o meio externo, seja por semelhança ou diferença, possui uma

relação dialógica com o estado interno das personagens, por um lado intensificando a emoção

ao concretizá-la como um elemento físico (rio, vento, lua, etc.) e por outro transmitindo a

própria emoção.

Em Genji, esse mecanismo pode ser visto em muitas das cenas musicais, nas quais o

meio externo e as emoções das personagens são reiteradas e materializadas pela música, e

também de maneira mais concreta, em que o próprio instrumento como objeto físico condensa

a carga emocional da cena106. É interessante que mesmo a música instrumental, que não utiliza

palavras, pode atuar de maneira semelhante aos poemas e, inclusive, operar como uma

extensão destes, como veremos em cenas que a performance musical é precedida ou sucedida

pela declamação de poesia.

Ramirez (Ibid., p. 207) aponta a estrutura ambivalente de Genji, cuja narrativa se

desenrola de maneira difusa, progredindo sem “uma série ordenada de ações que se seguem

com a lógica da causalidade do começo ao fim, nem mesmo dentro de um único episódio”,

106 Um bom exemplo apresentado anteriormente é a cena do trecho 2, comentada no item 2.3 do capítulo I, em
que Genji recebe instrumentos de cordas do Príncipe Herdeiro para o divertimento musical em seu 40º
aniversário, e a sonoridade dos instrumentos provoca forte nostalgia.

105 [...] a metaphorical fusion occurs in which the elements of the setting become the vehicle for the character’s
emotion, usually as expressed by the poem he composes at that point. The natural scene thus becomes charged
with his emotion, and his emotion in turn is objectified through the scene.
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enfatizando sentimentos, pensamentos e atmosferas evocativas nos momentos climáticos ao

invés de ações concretas. Isso sugere um gênero híbrido entre prosa e poesia que remete à

relação do monogatari com os gêneros literários uta monogatari (歌物語, narrativas poéticas)

e uta nikki (歌日記, diários poéticos). O que é surpreendente, segundo Ramirez (Ibid., p.

208), é a maneira como Murasaki Shikibu produz uma obra desta estatura a partir de uma

arquitetura tão diáfana, se comparada à “maciça” prosa moderna, sendo “ao mesmo tempo

dispersa e sustentada por esses momentos imagéticos que transcendem seus contextos

particulares para ecoar e prever outros momentos na narrativa”. Antes de iniciar a análise dos

trechos selecionados, é necessário explorar um pouco mais a fundo o estatuto do waka dentro

de Genji para que assim possamos estabelecer uma aproximação com as cenas musicais e ver

de que maneira elas podem ser compreendidas em relação ao waka e à prosa que compõem a

narrativa.

A partir da função poética proposta por Jakobson, Ramirez elabora sobre o papel da

poesia em Genji. Se na poesia o eixo predominante é o das relações paradigmáticas e na prosa

o das relações sintagmáticas, temos portanto que na poesia prevalece o princípio de seleção e

similaridade, enquanto que na prosa predomina a contiguidade e a combinação. Em outras

palavras: a escolha das palavras é o princípio que orienta a poesia, já que seu encadeamento

(sequência) não segue a lógica sintática “padrão” horizontal que por vezes prevalece na prosa,

a qual por sua vez é sustentada pela sequência dos sintagmas. Segundo Jakobson (1960, p.

130), na função poética, que privilegia a mensagem por si só, ocorre uma expansão do

princípio de equivalência do eixo de seleção para o de combinação. Na prática o que isso

significa é que a seleção de palavras e sílabas que conferem ao poema uma sonoridade e

constelação de associações imagéticas específicas acaba por também determinar a sua

sequência horizontal, já que é a própria métrica do poema que estabelece a sua continuidade.

Isto é, a métrica do poema, fruto da seleção de palavras e sílabas que criam uma cadência

sonora particular, passa a ser também elemento constitutivo do eixo sintagmático de

contiguidade. Sendo assim, sílabas e acentos são convertidas em unidades de medida

equivalentes entre si, apontando para um procedimento de medida de sequências sem

aplicação fora da função poética, para a qual a métrica é sem dúvida um elemento

fundamental. O mais importante para essa pesquisa é a constatação de que “somente em

poesia, com sua reiteração regular de unidades equivalentes, é que se tem experiência do

fluxo do discurso verbal, [...] como acontece com o tempo musical” (JAKOBSON, 1960, p.
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131). Hopkins (1959 apud JAKOBSON 1960, p. 131) definiu o verso como “discurso que

repete total ou parcialmente a mesma figura de som”.

Essa proposição é relevante porque nos permite de certa forma equiparar o

procedimento poético ao musical, algo que pode ser uma ferramenta valiosa para analisar

Genji sob a perspectiva dos vários fios que tecem a prosa e, ao mesmo tempo em que fazem

parte de um todo, mantém suas peculiaridades discursivas.

Para Ramirez (Ibid., p. 222)

A poesia é distinta da narrativa porque avança através de paradigmas que elaboram
uma única emoção ou pensamento. As partes de um poema estão em uma relação
interna de equivalência, tanto fonologicamente por meio da métrica, quanto
semanticamente por meio de metáfora. O que acontece [...] é que a função poética se
sobrepõe à progressão da narrativa, retardando-a e transformando seus elementos
constitutivos (enredo-personagem-cenário) em transparências paradigmáticas de
significado. O paradigma, ao reiterar a mesma mensagem em várias reificações,
confere à narrativa uma certa permanência e ao mesmo tempo certa ambiguidade e
riqueza.107

Com isso, a autora estabelece um parâmetro de análise que privilegia essas sequências

de imagens que se sobrepõem e se reiteram mutuamente, produzindo um efeito atemporal. A

isso podemos acrescentar as considerações de Yoda (1999, p. 533) sobre o papel da poesia em

Genji. A autora observa que os poemas em Genji raramente apresentam alguma informação

nova ao enredo e que é justamente essa redundância da poesia na narrativa que aponta para

um papel distinto daquele da prosa. O fato de que os poemas nunca são abreviados (como

ocorre com cartas e diálogos verbais) sugere que o texto restringe a função referencial da

poesia, que assume o estatuto de “um discurso que jamais é parafraseado, sugerindo a

inseparabilidade de seu conteúdo de sua forma”. É essa redundância, a meu ver, que cria o

efeito atemporal proposto por Ramirez, que pode também ser observado nas cenas musicais,

reiterando diversas vezes elementos já apresentados ao leitor e evocando uma atmosfera que

reflete e ao mesmo tempo objetifica as emoções que a música está expressando.

Ainda que explorar o papel da poesia em Genji em toda a sua complexidade não seja o

objetivo deste trabalho, acredito que é relevante compreender as possíveis associações entre

os mecanismos poéticos e musicais, para assim permitir uma análise que não apenas isole a

107 Poetry is distinct from narrative because it progresses through paradigms which elaborate a single emotion or
thought. The parts of a poem are in an internal relationship of equivalence, both phonologically through meter,
and semantically through metaphor. What happens [...] is that the poetic function is being superimposed upon the
narrative progression, slowing it down and transforming its constitutive elements (plot-character-setting) into
paradigmatic transparencies of meaning. The paradigm, by reiterating the same message in various reifications,
endows the narrative with a certain permanence, and at the same time a certain ambiguity and richness.
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música e disseque os seus elementos, mas que reconheça simultaneamente as suas

peculiaridades e sua inserção na prosa.

2. O início da sequência: Capítulo 13 Akashi 明石

O capítulo 13, Akashi, merece ser destacado não apenas por sua relevância musical,

mas por ser um momento decisivo da narrativa. No capítulo anterior, Suma, o protagonista

Genji, que com seu brilho sedutor conquistava todos à sua volta, se vê numa situação de

desvantagem política em que a única solução possível é o exílio. Ele parte então para a região

costeira de Suma, localizada na atual província de Hyōgo, que fica a cerca de 120 quilômetros

de Heian-kyō, a capital no período Heian (atual cidade de Quioto). Uma distância que nos

dias de hoje pode ser transposta rapidamente, na época era considerada uma viagem longa e

perigosa, somando-se à desonra por ter de deixar a capital.

No final de Suma, o monge de Akashi, após seguir as instruções recebidas num sonho,

segundo o qual deveria, no 13º dia, pegar um barco e partir para o mar, aporta na praia onde

Genji está exilado. Este, por sua vez, havia acabado de ter um sonho com seu pai, o Imperador

Kiritsubo, que veio assisti-lo em meio ao sofrimento do exílio. Ponderando que a chegada do

monge logo na manhã seguinte a este sonho não poderia ser mera coincidência, Genji decide

deixar aquele local inóspito e seguir para Akashi. Desta maneira, o convite do monge

transforma o exílio forçado de Genji em uma preciosa oportunidade de partir daquele

ambiente inóspito e solitário para conviver com um anfitrião dedicado e cortejar sua filha.

A costa de Akashi, cuja beleza é descrita como “verdadeiramente excepcional”, já

aponta, desde o momento da chegada de Genji, para uma estadia mais auspiciosa,

principalmente se comparada à selvagem costa de Suma onde Genji passou os dias de exílio

em companhia do mar tempestuoso, trovões e ventanias. Após a chegada, segue-se uma breve

descrição sobre a vida do monge e como Genji se instalou em Akashi.

A cena que analisarei a seguir se inicia com Genji contemplando o horizonte em uma

límpida noite de luar. Olhando para a vastidão do mar, vem-lhe à memória o lago de seu

jardim na capital. Tomado por um sentimento nostálgico, ele murmura: “Ah, como parece

longe…” e recita o seguinte poema:

olhando para lá
Awaji como uma ilha de espuma
triste e abandonada
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em um recanto esquecido da noite
brilha claramente a lua

Genji pegou o kin que havia trazido da capital, há muito esquecido em seu
estojo, e derramou uma sucessão de pensamentos tristes pela casa enquanto
dedilhava algumas notas hesitantes. Ele exauriu suas habilidades em “Kōryō”, e o
som alcançou a casa nas colinas reverberando junto ao sussurro do vento nos
pinheiros e do ruído das ondas.108

Essa sequência do poema e da música mostra o mecanismo da função poética em

Genji demonstrado por Ramirez em sua análise do “modo lírico”. Antes de recitar, ele

murmura uma alusão ao poema de Ōshikōchi no Mitsune (c. 898–922):

A noturna lua clara [da Capital],
De tão próxima,
Até parece que posso alcançá-la
Será ela a mesma lua que contemplei
Bem distante no céu da ilha de Awaji?109

Este poema, através da imagem da lua, remete à capital, que era associada à lua (月の

都, tsuki no miyako, lit. “capital da lua”), e o eu-lírico sugere que consegue ver a lua tão

claramente pois está na corte “acima das nuvens” (RODD, 2015, p. 622). Com isso, Genji

expressa suas saudades da capital e todos que nela se encontram, especialmente Murasaki. O

poema que ele recita faz um jogo com as sílabas a-wa, que formam o nome da ilha de Awaji e

também significam espuma (nesse caso a do mar), algo que está ali longe e que se vê de forma

enevoada ou tênue (Ibid.; REICHHOLD, 2003, p. 110). A repetição dessas sílabas tece uma

cadeia sonora que inclui todos os significados mencionados acima, como que preparando o

terreno para a música que começa em seguida, sem qualquer preâmbulo narrativo, quando

Genji pega a cítara kin e toca uma peça que expressa sua grande melancolia e nostalgia.

Podemos pensar que o poema funciona como um prelúdio para a performance

musical, estabelecendo o cenário (tanto físico: lua, mar, etc., quanto emocional: nostalgia e

solidão e sonoro: através das sílabas a-wa) para que a música possa dar vazão e amplificar os

sentimentos de Genji, por sua vez remetendo novamente aos elementos da natureza (colinas,

sussurro do vento e ondas) que fazem parte do poema por associações imagéticas. A repetição

109 淡路にてあはと遥かに見し月の近き今宵は所がらかも

Língua japonesa moderna: 淡路島で「あれは」とばかり淡く彼方に望んだ月がま近に見える今宵、場所が

場所だからであろうか。(SNKBT, vol. 11, p. 442)

108 長いこと手をお触れにならなかった琴を、袋からお取り出しになって、ほんのちょっとお掻き鳴らしに

なっているご様子を、拝し上げる人々も心が動いて、しみじみと悲しく思い合っている。

「広陵」という曲を、秘術の限りを尽くして一心に弾いていらっしゃると、あの岡辺の家でも、松風の音

や波の音に響き合って、[...]。
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das sílabas a-wa antecipa a cadência musical que, por não possuir palavras, é mais difícil de

descrever objetivamente, mas que em nada perde na expressão das emoções humanas.

Voltando nossa atenção para a situação política de Genji, isto é, o exílio, que em

última análise é a causa de sua nostalgia, é significativo o grande número de referências

chinesas. Genji leva consigo uma coletânea de poemas do famoso poeta chinês Po Chü-i,

assim remetendo ao seu exílio entre os anos 815–817 e também ao exílio de Sugawara no

Michizane, poeta japonês famoso pela composição de kanshi e por seus estudos literários

chineses, exilado tragicamente pelos Fujiwaras no ano 901 (POLLACK, 1983, p. 370). Em

termos musicais, é significativo que o instrumento que Genji carrega é justamente a cítara kin,

instrumento chinês de sete cordas reverenciado como o instrumento dos sábios e literatos,

assim reforçando as referências a Po Chü-i e Michizane. O exílio era a principal forma de

punição usada entre os membros da aristocracia neste período, que através de manobras

políticas forçavam seus inimigos a deixarem a capital. A desonra e a humilhação que o exílio

representava politicamente transforma-se em sentimentos de melancolia e nostalgia quando

expressa através da música. Segundo Nakagawa (2007 apud BOTWAY, 2013, p. 47), este tipo

de situação melancólica, que ele chama de “koto solo em contemplação solitária” (koshū no

hitorigoto 孤愁の一人琴), era um dos principais motivos para a performance musical em

Genji.

Genji, que havia sido vítima de um desses complôs políticos e, portanto, forçado a

abandonar a capital, tem como companhia o monge, seu anfitrião, que era filho de um

ministro e havia sido governador provincial, tendo uma promissora carreira política pela

frente. Contudo, devido à sua excentricidade e inabilidade no trato com as pessoas, acabou

renunciando ao cargo, e para escapar do ridículo ao qual inevitavelmente estaria sujeito se

retornasse à capital, decidiu tornar-se monge.

O som do kin de Genji atrai seu anfitrião, o monge de Akashi, que logo se junta a ele

dizendo estas palavras:

— Sinto como se o mundo que deixei para trás estivesse voltando— disse o
monge de Akashi, vertendo lágrimas de emoção. — Os sons encantadores desta
noite são um prenúncio da vida que está por vir, aquela que desejamos no paraíso de
Amida. [...] 110

As memórias também inundaram o coração de Genji, os espetáculos
musicais celebrando várias ocasiões na corte, com esta dama e aquele cavalheiro
tocando o koto e a flauta… O som das vozes cantando em coro, cortesãos

110 「まったく、一度捨て去った俗世も改めて思い出されそうでございます。来世に願っております 極楽

の有様も、かくやと想像される今宵の、妙なる笛の音でございますね」と感涙にむせんで、お褒め申し上

げる。
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elogiando-o prodigamente por suas próprias habilidades musicais. Como eram
maravilhosos a honra e o respeito que todos demonstravam por ele, inclusive o
próprio Imperador. Sentiu-se como num sonho, e a sonoridade que seu koto produziu
enquanto tocava naquele estado de transe transmitiu uma desoladora solidão.111

A fala do monge revela que sua decisão de deixar a sociedade mundana e se dedicar à

vida religiosa foi algo que lhe custou caro emocionalmente, tamanha é a nostalgia que a

música tocada por Genji lhe provoca. Os sons encantadores que evocam o paraíso de Amida

mostram o quão profundamente a música toca o coração do monge de Akashi e remetem à

música celestial tocada pelos músicos que acompanhavam o Buda Amida em sua descida para

saudar os espíritos dos mortos, cenas estas retratadas nas pinturas raigō 来迎. Nesta

passagem, vemos como a música de Genji, dando continuidade à fala do monge, une esses

dois corações exilados, trazendo memórias dos tempos gloriosos na capital, dos concertos

diante do imperador e do prestígio que uma performance bem-sucedida trazia àqueles que

tocavam nos círculos da alta sociedade. Os concertos na corte estavam intimamente

associados à posição do indivíduo dentro da aristocracia, à maneira como era visto (e julgado)

por seus pares e pelo imperador, com quem uma boa relação trazia evidentemente vantagens e

favorecimentos políticos. Porém, para se sobressair era preciso possuir habilidades musicais

excepcionais como as de Genji ou do monge.

A cena se desenrola com um diálogo entre Genji e o monge, que se junta a ele com

seus instrumentos (a biwa e o sō-no-koto), e segue-se uma conversa em que se revelam,

através da música, referências históricas e literárias chinesas e japonesas. Ambos estão

conectados tanto pela situação de exílio e pela nostalgia inerente a ela quanto por suas

habilidades musicais. O monge pertence a uma tradição musical de renome e demonstra um

excelente domínio dos instrumentos, enquanto Genji, como vimos anteriormente, já desde a

infância é enaltecido por seu talento musical. Os trechos do diálogo a seguir deixam claro que

o monge não é um anfitrião qualquer, pois apenas um indivíduo extremamente sensível e com

profundo conhecimento da música poderia estabelecer uma conversa semelhante com Genji.

Veremos também o papel central da transmissão da tradição musical como meio para

recuperar a honra e o prestígio da família do monge de Akashi. Como ressalta Kobayashi

(1990, p. 205):

111 ご自身でも、四季折々の管弦の御遊、その人あの人の琴や笛の音、または声の出し具合、その 時々の

催しにおいて絶賛されなさった様子、帝をはじめたてまつり、多くの方々が大切に敬い申し上げなさっ

たことを、他人の身の上もご自身の様子も、お思い出しになられて、夢のような気がなさるままに、掻

き鳴らしなさっている琴の音も、寂寞として聞こえる。
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No período Heian tardio, o imperador Daigo era considerado o governante ideal e
seu reino era lembrado com nostalgia como uma era memorável de florescimento
artístico e cultural. [...] As aulas de música que o monge dava para sua filha eram,
portanto, um processo pelo qual seu orgulho familiar e esperança por glória em uma
geração futura são incutidos em sua filha.112

Com isso, o fato de pertencer a uma linhagem musical tão distinta comprova o caráter

nobre e cultivado do monge e a possibilidade de tocar lado a lado com alguém refinado como

Genji. Através da exaltação das qualidades musicais de sua filha, o monge busca atrair a

atenção de Genji, pois sabe que não passarão despercebidas para uma pessoa tão elevada.

— Este instrumento [sō-no-koto] quando dedilhado serenamente por uma
elegante dama soa bem melhor... — disse Genji com um ar desinteressado.

O monge sorriu.
— [...] No koto pertenço à terceira geração desde os tempos do imperador

Daigo. Deixei a sociedade mundana por esses rústicos confins nos quais o senhor me
encontrou, e às vezes quando estou mais melancólico do que de costume, pego o koto
e toco um pouco, e curiosamente, há alguém que aprendeu o instrumento me
observando e imitando. A espontaneidade de seu toque no instrumento vem se
assemelhando cada vez mais ao de meu mestre, ou talvez assim pareça a este
degenerado ouvido de monge que tem apenas o vento nos pinheiros como
companheiro. Me pergunto se por acaso seria possível que o senhor a ouvisse, em
segredo é claro — disse o ancião com exaltação, estremecendo com uma lágrima que
brotava. [...]113

O diálogo se inicia com a fala de Genji, que comenta sobre como é particularmente

agradável ver uma dama tocando o sō-no-koto com desembaraço, sem se referir a alguém em

especial. Como é narrado no Capítulo 5, Genji ouve um relato sobre o grande zelo do monge

de Akashi para com sua filha, que já havia recebido propostas de casamento dos sucessivos

governadores da província, mas todas haviam sido recusadas pelo monge. Ele tinha ambições

maiores para a filha e instruiu-a a se jogar no mar caso ele morresse antes que elas se

cumprissem. O relato imediatamente desperta a curiosidade de Genji, fato relevante pois

113 音色もまこと二つとないくらい素晴らしく出す二つの琴を、たいそう優しく弾き鳴らしたのも、感心な

さって、

「この琴は、女性が優しい姿態でくつろいだ感じに弾いたのが、おもしろいですね」と、何気なくおっ

しゃるのを、入道はわけもなく微笑んで、

[...] わたくしは、延喜の帝のご奏法から弾き伝えること、四代になるのでございますが、このようにふ

がいない身の上で、この世のことは捨て忘れておりましたが、ひどく気の滅入ります時々は、掻き鳴らし

ておりましたが、不思議にも、それを見よう見真似で弾く者がおりまして、自然とあの先大王のご奏法に

似ているのでございます。山伏のようなひが耳では、松風をその音を妙なる音と聞き誤ったのでございま

しょうか。何とかして、それも一度こっそりとお耳にお入れ申し上げたいものです」と申し上げるにつれ

て、身をふるわして、涙を落としているようである。

112 In the late Heian period, the Emperor Daigo was regarded as an ideal ruler and his reign was looked upon with
nostalgia as a memorable age of cultural and artistic efflorescence. [...] The musical lessons the priest gives his
daughter are, therefore, a process whereby his family pride and hope for glory in a future generation are instilled in
his daughter.
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quando ele parte para Akashi no Capítulo 13, já sabia da existência da filha do monge, dama

tão bem resguardada.

A fala de Genji produz uma mudança na sua relação com o monge, que não perde a

oportunidade de falar da nobre linhagem de sua tradição musical, revelando a importância

atribuída à transmissão dessa tradição dentro de sua família, algo do qual se orgulha mesmo

depois de abandonar a vida mundana e se isolar em Akashi. O mais importante, entretanto,

está nas entrelinhas da conversa, que evidencia o interesse do monge em apresentar sua filha a

Genji, cujo interesse, por sua vez, é imediatamente atraído quando o monge fala dos dotes

musicais da dama.

Segundo Kobayashi (1990, p.206), a história de Akashi segue os moldes das

Narrativas da Árvore Oca (Utsubo monogatari, 宇津保物語), uma narrativa ficcional datada

do final do século X de autoria desconhecida. Nesta obra, a música possui um papel mágico

capaz de invocar seres sobrenaturais e Toshikage, o protagonista da história, deseja

“secretamente, alcançar a glória” por meio da música. Em Genji, a música do monge de

Akashi “está imbuída com seu desejo de transcender sua posição desfavorável na sociedade

da corte; e esse desejo é, junto com as divinas melodias, transmitido para os seus

descendentes”. A ambição que o monge tinha para sua filha, que era a de casá-la com um

homem nobre e assim recuperar a honra e glória da família, seriam alcançadas através da

tradição musical.

— [...] É curioso, mas desde tempos antigos o sō-no-koto é considerado um
instrumento feminino. O imperador Saga passou adiante as técnicas, e dizem que sua
filha, a Quinta Princesa, era a mais talentosa intérprete de sua época, apesar de que
não resta ninguém de sua linhagem para transmitir aquele estilo de performance.
Hoje em dia, a maioria daqueles que alcançaram uma reputação como mestre de
koto, optam por uma aproximação superficial do instrumento, como um passatempo
aprazível e nada mais. Portanto, é fascinante que um estilo mais antigo de
performance tenha sobrevivido, escondido em um lugar como este. Como
conseguirei ouvir essa pessoa de quem você falou? — indagou Genji.114

Nesta fala, Genji está mostrando seu profundo conhecimento da história da tradição

musical ao comentar sobre reinados de imperadores do passado, enfatizando o

enfraquecimento dessa tradição. Como vimos no capítulo I, o modo de transmissão dos

ensinamentos foi gradualmente se modificando, deixando de seguir fielmente os registros

escritos para basear-se cada vez mais na transmissão oral a partir do final do período Heian e

114 「不思議なことに、昔から箏は、女が習得するものであった。嵯峨の帝のご伝授で、女五の宮が、そ

の当時の名人でいらっしゃったが、その御系統で、格別に伝授する人はいません。総じて、ただ現在に

著名な人々は、通り一遍の自己満足程度に過ぎないが、ここにそのように隠れて伝えていらっしゃると

は、実に興味深いものですね。ぜひとも、聴いてみたいものです」とおっしゃる。
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nos períodos seguintes (Marett 1985: 426; Ng 2007: 389). Genji faz um paralelo entre a filha

do imperador Saga e a filha do monge, sugerindo que assim como a Quinta Princesa, a dama

de Akashi também é uma das últimas portadoras de uma preciosa tradição musical que está

em vias de se perder. O imperador Saga (r. 809–823) foi um generoso patrono das artes,

incluindo a música, e em seu reinado organizou um grande número de banquetes e

competições de poesia que ficaram para a história. Segundo Reeves (2018, p. 358), a cítara

wagon possuía grande prestígio durante o reinado de Saga, e, a julgar pelas diversas fontes

posteriores que o mencionam como o fundador de uma linhagem musical deste instrumento,

ele deve ter sido um habilidoso intérprete. Não se sabe ao certo se isso de fato ocorreu, mas é

mais provável, de acordo com Reeves, que Saga tenha financiado um grupo de músicos

talentosos, dentre os quais havia alguns que deram instrução musical ao imperador.

Um outro aspecto marcante desta sequência é que é possível notar as duas diferentes

dimensões nostálgicas comentadas no capítulo II: a nostalgia narrativa, ou seja, um período

anterior da vida das personagens e a nostalgia histórica, provavelmente se referindo ao

período Engi-Tenryaku (901–957), como comentado anteriormente. Estando ambos exilados,

mesmo que em circunstâncias distintas, Genji e o monge rememoram a vida na capital. Não

sabemos exatamente como era a vida do monge, mas podemos intuir que, antes de seu

declínio político, provavelmente circulava com liberdade nos círculos aristocráticos,

desfrutando dos privilégios próprios de um filho de ministro. No caso de Genji, sabemos

claramente que está rememorando tempos gloriosos em que era prestigiado por todos,

inclusive o imperador, e em que suas aventuras amorosas não encontravam barreiras. O foco

de seu devaneio são os concertos na corte, uma parte importante do cotidiano dos membros da

alta sociedade e que conferia grande prestígio àqueles que possuíam grande habilidade

musical como Genji.

Já no que se refere à nostalgia histórica, sabe-se que o período Engi-Tenryaku foi uma

época de grande florescimento artístico, no qual o imperador reinava efetivamente, e o

imperador Daigo em especial era o paradigma do soberano culto e patrono das artes. Foi um

período em que havia mestres respeitáveis de quem se poderia aprender a tradição musical e

passá-la para seus descendentes, um procedimento que foi se perdendo e gerou “artistas

medianos”, que não tinham de fato um conhecimento profundo das práticas musicais e dos

instrumentos. Através do diálogo é possível ver como estes dois planos nostálgicos se

superpõem, intensificados pela música tocada por Genji, que é capaz ao mesmo tempo de

congregar corações em situações semelhantes ao seu e evocar memórias com uma marcada

vivacidade.
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A escolha do imperador Daigo como nome a ser mencionado neste capítulo não é

coincidência, pois sabe-se que na época de Murasaki Shikibu o imperador já havia se tornado

uma figura de fachada e quem governava de fato era o clã Fujiwara. A ênfase na figura de

Daigo, que não só remete a um período de florescimento artístico como de glória do

imperador, que reinava diretamente, é bastante significativa.

Após essa sequência, Genji e a dama de Akashi trocam cartas durante um tempo (ver

exemplo no item 1.2 do capítulo II: “Aspecto poético-caligráfico”), e ela pensa consigo

mesma que isso já é mais do que ela poderia esperar, tendo sido criada naquelas rústicas

paragens e não pertencendo à alta sociedade. Contudo, Genji não desiste e, com o auxílio do

monge, para quem o sucesso do encontro de Genji com sua filha é vital, consegue por fim

adentrar nos aposentos da dama de Akashi. A trama se desenrola e a dama fica grávida de

Genji, que ao final do capítulo parte para a capital.

Dois dias antes de seu retorno para a capital, Genji finalmente consegue ouvir a dama

de Akashi tocando o sō-no-koto. Apesar de seu interesse por ela ter sido despertado

inicialmente ao ouvir o monge falar dos dotes musicais da filha, mesmo após passar quase um

ano em Akashi, Genji não tem oportunidade de ouvi-la nenhuma vez e se ressente por isso. A

cena se inicia com Genji pedindo para que a dama toque uma música para ele guardar como

recordação. Genji toca o kin e o monge, profundamente comovido, empurra o sō-no-koto para

sua filha.

Genji mandou trazer seu kin e dedilhou suavemente uma melodia
particularmente encantadora. O timbre límpido que ecoava no ar das profundezas da
noite era incomparável. [...]

Era uma melodia serena e seu toque era verdadeiramente refinado. Genji
pensava que não havia ninguém da geração presente que poderia se equiparar a
Fujitsubo, cuja destreza musical provocava suspiros de admiração e era capaz de
evocar naturalmente na imaginação dos ouvintes sua figura de grande beleza. Ela
realmente produzia uma sonoridade sem igual no instrumento. Já a dama de Akashi
produzia um timbre luminoso, vivo e cristalino, tão refinado a ponto de causar
inveja. Até mesmo para um homem com a notável sensibilidade de Genji, a
performance dela soava original e profundamente cativante.115

115 [...]京から持っていらした琴のお琴を取りにやって、格別に風情のある一曲をかすかに掻き鳴らしてい

らっしゃる、夜更けの澄んだ音色は、たとえようもなく素晴しい。[...]ひっそりと音色を調べた具合、

まことに気品のある奏法である。入道の宮のお琴の音色を、今の世に類のないものとお思い申し上げてい

たのは、「当世風で、ああ、素晴らしい」と、聴く人の心がほれぼれとして、御器量までが自然と想像さ

れることは、なるほど、まことにこの上ないお琴の音色である。

　これはどこまでも冴えた音色で、奥ゆかしく憎らしいほどの音色が優れていた。この君でさえ、初めて

しみじみと心惹きつけられる感じで、まだお聴きつけにならない曲などを、もっと聴いていたいと感じさ

せる程度に、[...]。



104

Genji toca o kin para convencer a dama de Akashi a tocar para ele, já que durante todo

esse tempo que passou em Akashi não teve a oportunidade de ouvi-la nem uma única vez,

algo que o deixou bastante frustrado. A sonoridade de seu kin parece ter tido mais efeito do

que suas palavras, pois comoveu profundamente o monge e sua filha, que por fim toca o

sō-no-koto que seu pai empurra para ela por debaixo dos cortinados. Nesta passagem, vemos a

ênfase nas sonoridades características que as personagens produzem nos instrumentos: a do

kin de Genji é límpida e ressoa nas profundezas da noite, a do koto de Fujitsubo é inigualável

e moderna, causando suspiros de admiração e evocando suas próprias feições. Já a sonoridade

do koto da dama de Akashi é precisa e clara.

É interessante notar as impressões que a performance da dama de Akashi causam em

Genji. Ao ouvi-la, a primeira pessoa que lhe vem à mente é Fujitsubo, cuja sonoridade ele

julgava insuperável. Poderíamos pensar que talvez, apesar de já ter confirmado a qualidade da

linhagem musical do monge e ter ouvido falar da grande habilidade de sua filha, Genji não

estivesse plenamente convencido dos talentos musicais da dama. Na realidade, ele não

poderia imaginar que estava vivendo ao lado de uma mulher capaz de produzir uma

sonoridade tão cativante, e foi justamente isso que o frustrou ainda mais. Se ele tivesse ouvido

antes, poderia ter passado todos aqueles meses desfrutando daquela música especial. É

significativo que a dama de Akashi vá se revelando aos poucos para Genji, sempre sob grande

insistência de seu pai: primeiro a caligrafia e a poesia, e por fim, a música.

Logo antes de partir, Genji presenteia a dama de Akashi com o seu kin, como

recordação e com a promessa de que se encontrarão novamente:

até o nosso reencontro
assim como a afinação da corda do meio
deste koto, que deixo como lembrança,
desejo que o nosso amor também
não se altere até o nosso reencontro116

Neste poema, ele retoma a imagem das cordas do instrumento (imagem usada no

Capítulo 7 de Genji, como vimos no item 3.1 do capítulo I) como símbolo das relações

humanas. Contudo, o sofrimento e a insegurança que o alto status social de Genji causam à

dama subsistem até mesmo depois da partida deste, pois apesar das demonstrações de amor da

parte de Genji e do kin como símbolo de um reencontro futuro, nada garante que isso vá de

116 「今度逢う時までの形見に残した琴の中の緒の調子のように

　二人の仲の愛情も、格別変わらないでいて欲しいものです

　この琴の絃の調子が狂わないうちに必ず逢いましょう」
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fato ocorrer. Retomo aqui a questão da música como meio de reconquistar a honra e a posição

social da família do monge de Akashi, que ao final deste capítulo permanece incerta. A dama

está grávida e a criança é filha de Genji, mas pela diferença social entre eles, não é esperado

que Genji faça qualquer coisa a respeito. Ou seja, ele vai retornar à Capital, onde está sua

residência e suas outras mulheres, e a dama de Akashi continuará sua existência rústica e

anônima naqueles confins selvagens. Essa suspensão traz grande tristeza e aflição para a

dama de Akashi, sua mãe e as damas de companhia. Entretanto, o monge garante que não é

preciso se preocupar, pois Genji vai manter a dama em seus pensamentos e tomar as devidas

providências no momento oportuno.

3. A trajetória da dama de Akashi: das províncias para a capital

Após a partida de Genji, os capítulos 14, 18 e 19 formam uma sequência que narra o

percurso da dama de Akashi até a capital. No Capítulo 14 nasce sua filha com Genji, a

princesa de Akashi, e ele decide reformar sua residência para construir uma ala anexa para a

dama de Akashi. Nesse meio tempo, ele envia uma ama de sua confiança para Akashi para

cuidar da filha recém-nascida. A dama de Akashi fica feliz com a chegada da ama, pois

estivera muito infeliz desde a partida de Genji e cética de que ele manteria sua palavra e

cuidaria dela e da filha. A partir de uma seleção de cenas, pretendo mostrar como o “motivo

musical” apresentado no Capítulo 13 acompanha a trajetória da dama de Akashi, não sendo

apenas responsável pelo início de sua relação com Genji, mas também pela continuidade

dessa relação e pela maneira como a dama se insere no contexto da capital junto às outras

mulheres de Genji. A música é o principal meio de expressão da dama, tanto do ponto de vista

individual quanto familiar, transmitindo simultaneamente seus sentimentos mais íntimos e a

honra de sua família, que pertence a uma linhagem musical eminente.

Ao voltar para a capital, Genji não consegue parar de pensar na dama de Akashi e na

criança que ela espera, e consequentemente, sua chegada e o reencontro com Murasaki não

acontecem sem conflitos. Ele conta a Murasaki sobre a dama de Akashi e sua habilidade

musical, o que causa emoções que ela nunca havia experimentado antes, uma amargura por

saber que enquanto ela estava ali sofrendo por ele, ele estava em Akashi amando outra

mulher. Neste trecho do Capítulo 14, Genji acaba de relatar a Murasaki sobre seu tempo com

a dama de Akashi e menciona seu talento musical, o que logicamente provoca ressentimento.
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Ele puxou um sō-no-koto para si e começou a tocar suavemente uma melodia para
afinar o instrumento, como se estivesse encorajando Murasaki a tocar para ele. Ela
se recusou a tocar, talvez ressentida após ouvir sobre as habilidades supostamente
superiores da dama de Akashi. Geralmente de coração aberto e gentil, havia também
momentos em que Murasaki poderia ser realmente obstinada, mas mesmo nesses
momentos, Genji achava seus ataques de ciúmes bastante sedutores e a agitação
raivosa absolutamente encantadora.117

É interessante notar que, de todas as características a serem relatadas a respeito da

dama de Akashi, Genji escolhe justamente seu talento musical. É verdade que outras

personagens femininas são descritas em íntima conexão com a música que produzem, mas

provavelmente nenhuma outra é definida pela música como é a dama de Akashi. É possível

pensar em uma distinção entre os elogios às habilidades musicais de Kiritsubo, Fujitsubo e

Murasaki, por exemplo, e a importância da música como característica intrínseca da dama de

Akashi. Como vimos na análise da sequência do Capítulo 13, o monge de Akashi ansiava por

recuperar a honra e a glória de sua família por meio da música que havia transmitido para sua

filha, que, por sua vez, havia crescido em meio à melancolia do pai, que depositara nela sua

expectativa de ascensão social.

Não que o texto não mencione outras qualidades da dama de Akashi (ver item 1.2 do

capítulo II), mas sem dúvida a música é o seu principal talento e o que desperta primeiramente

o interesse de Genji. Para a dama de Akashi, a música não é apenas algo a que se agarrar em

momentos de melancolia, mas é também o seu passaporte para adentrar o mundo aristocrático.

A grande insegurança causada pela diferença de status social é compensada por suas

habilidades musicais, que não ficam atrás daquelas apresentadas pelas mais refinadas damas

da capital. Essa polarização entre a capital e as províncias, que associa automaticamente a

distância geográfica à distância social, é algo que aparece repetidas vezes em Genji e é

particularmente marcante na história da dama de Akashi. Ainda que Murasaki também tenha

sido encontrada por Genji em um lugar remoto, ela pertencia a uma linhagem social mais

elevada (era sobrinha de Fujitsubo), então o fato de ter sido criada no interior era apenas uma

conjuntura que Genji rapidamente soluciona ao levá-la para sua residência e se encarregar de

sua educação e cuidados. Já a dama de Akashi pertence a uma família que perdeu o prestígio

político e social, e, portanto, precisa provar o seu valor para a alta sociedade, o que faz através

de seus dotes musicais. No entanto, essa jornada é sofrida e não acontece sem contratempos.

117 箏のお琴を引き寄せて、調子合わせに軽くお弾きになって、お勧め申し上げなさるが、あの、上手だっ

たというのも癪なので.あろうか、手もお触れにならない。とてもおっとりと美しくしなやかでいらっ

しゃる一方で、やはりしつこいところがあって、嫉妬なさっているのが、かえって愛らしい様子でお腹立

ちになっていらっしゃるのを、おもしろく相手にしがいがある、とお思いになる。
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No Capítulo 18, sob a insistência de Genji, a dama de Akashi e sua mãe se mudam

para a propriedade do falecido Príncipe Nakatsukasa (bisavô da dama de Akashi) em Ōi, nos

arredores da capital. Esse deslocamento é o primeiro passo da cautelosa mudança da dama de

Akashi em direção à capital. Receosa por ser humilhada devido às suas origens, ela quer

permanecer afastada da alta sociedade. A seguir veremos duas cenas do Capítulo 18 que

retomam o papel da música na relação de Genji com a dama de Akashi, usando o simbolismo

da poesia japonesa para criar uma atmosfera melancólica e nostálgica. Neste capítulo, Genji

instala a dama de Akashi e sua mãe na propriedade em Ōi, mas não consegue visitá-la com

frequência, o que a faz sentir-se abandonada e melancólica. Sem ter o que fazer enquanto

espera por Genji, ela toca o kin que ele havia lhe dado ao final do Capítulo 13, quando parte

de Akashi e retorna à capital.

Muitos dias se passaram enquanto Genji tentava encontrar alguma desculpa
para deixar a capital e visitar a propriedade em Ōi. Sua demora não fez senão causar
grande melancolia para a dama de Akashi, que, apática e desconsolada com a
saudade de casa, passava as horas tediosas tocando a cítara kin que ele havia deixado
como lembrança. Em meio a um sofrimento intolerável, ela buscava um recanto
solitário da casa e tocava à vontade. Sempre que fazia isso, o sussurro do vento por
entre os pinheiros a acompanhava, farfalhando hesitante. Um dia, a monja sua mãe,
que, melancólica, estava repousando, levantou-se ao ouvir os sons amalgamados.

de aparência mudada
volto sozinha para esta morada
sopra o vento por entre os pinheiros
sons que reconheço
de tempos antigos

A filha respondeu:

saudosa das pessoas queridas
tempos antigos na terra natal
dedilho este koto
seu som rústico
alguém conseguirá entender? [grifo nosso]118

118 おいでになることは、あれこれと口実をお考えになっているうちに、数日がたってしまった。かえっ

て物思いの日々が続いて、捨てた家も恋しく、所在ないので、あのお形見の琴の琴を弾き鳴らす。折

柄、たいそう堪えがたいので、人里から離れた所で、気ままに少し弾いてみると、松風がきまりわるい

ほど音を合わせて吹いてきた。尼君、もの悲しそうに物に寄り掛かっていらっしゃったが、起き上がっ

て、

　「尼姿となって一人帰ってきた山里に

　　昔聞いたことがあるような松風が吹いている」

　御方は、

　「故里で昔親しんだ人を恋い慕って弾く

　　田舎びた琴の音を誰が分かってくれようか」
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É significativo ressaltar o nome do capítulo: Matsukaze 松風, “Vento nos Pinheiros”,

uma kakekotoba (ver item 1.1 do capítulo II) muito usada na poesia japonesa. Matsu 松

significa “pinheiro”, mas também é o verbo “esperar” 待つ. O som do kin que a dama de

Akashi toca em sua espera angustiada por Genji é acompanhado pelo som do vento nos

pinheiros. O sofrimento e o temor da dama de Akashi por ter deixado para trás sua terra natal

e seu pai para vir para perto da capital, onde Genji a instalara, somados a uma forte nostalgia,

tornam o kin que Genji havia lhe dado como objeto de recordação ainda mais relevante, pois

esse instrumento simboliza o percurso da dama de Akashi, trazendo-lhe memórias de sua

antiga vida ao mesmo tempo em que representa o início de uma nova vida na capital. Genji,

que lhe deu o kin e foi de fato o responsável por essa nova vida da dama de Akashi,

convida-a, através das juras de amor inscritas no kin, a segui-lo para a capital e assim sair de

seu “exílio”, ou seja, a vida rústica e isolada que ela levava em Akashi. Desta maneira, a dama

deixa Akashi e parte para a capital, mas sente-se como exilada, saudosa e infeliz. Genji, que

possui tantas mulheres e compromissos, deixa-a esperando em Ōi em companhia do kin que

ele lhe deu, que o representa até que se reencontrem. A palavra katami 形見, usada para se

referir ao kin no Capítulo 13, significa “objeto de recordação" e seus ideogramas expressam

respectivamente as ideias de “forma” e “ver”. Desta maneira, remete-se ao papel do kin como

substituto de Genji em sua ausência, mas não apenas de sua pessoa como também de Akashi e

sua paisagem e o impacto que sua vinda para a casa do monge gerou na vida da jovem dama.

Quando ela toca o kin, anseia ao mesmo tempo pelo passado em Akashi e todas as coisas que

lhe eram familiares, e pelo futuro prometido com Genji, que ainda lhe parece incerto e

atemorizante. O poema recitado pela mãe da dama dialoga com a nostalgia da filha,

lembrando dos tempos que a propriedade de Ōi pertencia ao seu avô, o Príncipe Nakatsukasa.

A “aparência mudada” se refere às suas vestes de monja e o vento familiar que sopra por entre

os pinheiros não é apenas o vento das colinas de Akashi mas também o som da cítara tocada

por sua filha (TYLER, 2001). A resposta da filha reflete a saudade de casa e o temor pela

nova vida na capital. Sua “música rústica que ninguém consegue entender” alude às suas

origens interioranas, algo que era malvisto na alta sociedade e que ela temia pudesse deixá-la

isolada.

Não nos esqueçamos de que apesar de a alta sociedade Heian ser quase

exclusivamente focada na capital e as províncias serem consideradas locais remotos e rústicos

onde não se poderia encontrar ninguém refinado o bastante, os sucessivos episódios de Genji

com mulheres da “classe média” nos mostram exatamente o contrário. E mais do que isso: a
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habilidade musical da dama de Akashi é um elemento chave, pois é devido a ela que se inicia

sua relação com Genji, o que depois possibilita a sua ida para a capital e, por fim, é um traço

que a distingue das demais mulheres e permite que ela seja reconhecida como uma mulher de

valor, digna de ocupar o lugar que ocupa apesar de suas origens “rústicas”.

Mais adiante, Genji vai para Ōi e há uma cena em que ele e a dama de Akashi

rememoram a noite antes da partida de Genji de Akashi (Capítulo 13), quando ele dá seu kin

de presente para ela.

Lembrando-se daquela noite em que Genji havia tocado o koto para ela, a dama de
Akashi não poderia deixar passar esse momento. Ela trouxe o kin que ele deixou-lhe
de lembrança. A atmosfera evocava emoções profundas e ele não resistiu a tocar o
instrumento. A afinação não havia sido mudada desde aquela ocasião e, enquanto ele
tocava, seu pensamento transportou-o para os eventos daquela noite, que pareciam
estar revivendo.

como prometido
a afinação do koto não mudou
assim como meus sentimentos
você compreendeu o que se passa
no meu coração?

Ela respondeu:

nunca mudarão
as palavras da promessa
têm sido meu talismã
ao som do vento por entre os pinheiros
juntou-se o meu pranto119

Essa passagem é marcante pela troca de poemas entre os dois, motivada pelas fortes

emoções e memórias que giram em torno do kin, objeto que guarda (e condensa) as emoções

daquela despedida. A afinação do instrumento, que se manteve a mesma durante todo o

tempo, reitera a constância do amor de Genji, que ele pretende honrar ao trazer a dama de

Akashi para a capital, apesar deste interlúdio em Ōi que a fez sofrer e possivelmente duvidar

de que ele cumpriria sua promessa. Em seus versos, Genji pede à dama que reconheça sua

119 かつての明石での夜のこと、お思い出しになっていらっしゃる、その時を逃さず、あの琴のお琴をお

前に差し出した。どことなくしみじみと感慨が込み上げてくるので、我慢がおできになれず、掻き鳴ら

しなさる。絃の調子もまだもとのままで、当時に戻って、あの時のことが今のようなお感じがなさる。

　「約束したとおり、琴の調べのように変わらない

　　わたしの心をお分かりいただけましたか」

　女は、

　「変わらないと約束なさったことを頼みとして

　　松風の音に泣く声を添えていました」

　と詠み交わし申し上げたのも、不釣り合いでないのは、身に余る幸せのようである。すっかりと立派

になった器量、雰囲気、とても見捨てがたく、若君、言うまでもなく、いつまでもじっと見守らずには

いらっしゃれない。
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lealdade, pois assim como a afinação do kin, seus sentimentos também permanecem os

mesmos de outrora. Em sua resposta, a dama de Akashi revela que sua confiança no voto de

manter a afinação da corda (e por conseguinte, o amor) foi o que a fez suportar a espera em

Ōi. Ela alude ao seu sofrimento falando do pranto que se junta ao ruído do vento nos

pinheiros, que como já vimos, é o “vento da espera”. A espera e a separação são elementos

muito presentes na sequência da dama de Akashi, mais ainda se pensarmos na trajetória do

monge de Akashi. Ele rompeu com a vida mundana da capital e se tornou monge, mas, como

vimos, alimentava grandes expectativas para o futuro de sua filha. Esta, por sua vez, se

separa de sua família ao deixar Akashi (ainda que sua mãe a acompanhe até Ōi), enfrenta

uma espera angustiada por Genji e, posteriormente, no Capítulo 19, se separa também de sua

filha, que é entregue a Murasaki, que irá criá-la para ser uma refinada dama da capital. O

retorno de Genji à capital e o relato sobre a dama de Akashi provocam grande ciúmes em

Murasaki, mas, como observa Shirane (1987, p. 82), Murasaki detém a posição de esposa

principal e à dama de Akashi não é permitido em nenhum momento escapar da consciência de

sua posição social e de seu passado. Apesar de suas origens interioranas, a dama de Akashi é

uma das mulheres mais refinadas e talentosas em Genji, demonstrando habilidades

excepcionais na caligrafia, na poesia e na música.

No Capítulo 19, Genji pressiona a dama de Akashi a deixar Ōi e vir morar em sua

residência, mas ela reluta, com medo de que mesmo estando mais perto de Genji, ele não

venha visitá-la, abandonando-a à própria sorte. Genji então diz que é necessário pensar no

futuro da filha, para a qual ele tem grandes planos, e que ela não pode continuar em um lugar

desolado como aquele. Ele acaba por convencê-la de que o melhor é a filha ser levada para a

capital, onde Murasaki irá educá-la, e a dama se separa de sua filha com grande sofrimento,

depois se arrependendo amargamente por ter concordado com tal arranjo. Genji se

impressiona com a dignidade com a qual ela continua vivendo em Ōi e lamenta que ela não

seja apenas a filha de um governador provincial, algo que seria desculpável para alguém de

sua posição, pois havia inúmeros casos semelhantes, mas a fama excêntrica do monge de

Akashi permanece sendo algo importuno para Genji.

Em uma de suas visitas à dama de Akashi, eles fazem música novamente:

Os raros encontros, interrompidos pelo retorno apressado à capital, deixavam Genji
muito insatisfeito e infeliz. “Será a ponte flutuante que cruza o sonho?”, suspirou,
puxando para si um sō-no-koto que estava à sua frente, relembrando como sempre
fazia a sonoridade do instrumento ecoando naquela noite em Akashi. Ele insistiu
para que a dama o acompanhasse na biwa e ficou maravilhado com sua
performance, se perguntando como ela poderia ter dominado tantos instrumentos.
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Ele lhe contou longa e detalhadamente tudo o que estava acontecendo com a
pequena princesa.120

Nesta passagem, Genji se queixa da brevidade de seus encontros com a dama de

Akashi, sempre interrompidos pelo seu retorno às pressas para a capital, que deixam um

sentimento de insatisfação. Novamente, a música o transporta para sua última noite em

Akashi, desta vez através da sonoridade do sō-no-koto. Genji insiste que a dama de Akashi o

acompanhe na biwa e, maravilhado, fica surpreso com a habilidade musical dela, que toca

vários instrumentos com maestria. Por fim, ele conta detalhadamente sobre a situação da filha.

Genji menciona a “ponte dos sonhos flutuantes” (no original: yume no watari no uki

hashi, 夢のわたりの浮橋), cuja fonte é incerta, mas acredita-se que seja um poema presente

no Oku-iri 奥入, comentário de Genji feito pelo poeta Fujiwara no Teika121. A ponte flutuante,

feita de balsas ou jangadas interligadas com tábuas para caminhar em cima, balança quando

alguém passa e, por isso, pode ser interpretada como uma imagem de instabilidade e

transitoriedade das relações humanas, especialmente entre homens e mulheres (SNKBZ, vol.

21, p. 440). Genji está em um momento delicado de sua relação com Murasaki e a dama de

Akashi, e sua fala expressa a insegurança advinda do conflito interno que o atormenta.

Mais uma vez, é possível perceber a importância da música tocada na última noite em

Akashi, que poderia ser considerada como o componente imaterial e sensorial do katami (que

em sua forma concreta era a cítara kin, que ele deixa como lembrança para a dama de Akashi),

cuja memória é revivida ao tocar um instrumento musical. Em relação à habilidade da dama

de Akashi, que não deixa de maravilhar Genji sempre que ele a ouve tocar, ele constata

novamente que ela possui um talento excepcional não apenas no sō-no-koto e no kin, mas

também na biwa. Como vimos no capítulo I, Genji é mais frequentemente associado à cítara

kin, enquanto Tō no Chūjō é associado ao wagon. As outras personagens, femininas e

masculinas, geralmente não são tão fortemente associadas a um único instrumento, talvez com

a exceção do meio-irmão de Genji o Príncipe Sochinomiya, que é associado à biwa. Contudo,

o caso da dama de Akashi chama a atenção pois não apenas ela aparece tocando esses três

instrumentos (sō-no-koto, kin e biwa), como é amplamente elogiada por Genji em todas as

ocasiões musicais. Retomo aqui a cena do Capítulo 13 comentada no item 2 deste capítulo,

121 Agradeço ao prof. Steven G. Nelson, da Universidade Hōsei, pelos comentários em relação a esse ponto.

120 ほんのわずかの逢瀬で、物足りないくらいだからであろうか、あわただしくお帰りになるのも気の毒

なので、「夢の中の浮橋か」とばかり、ついお嘆きになられて、箏の琴があるのを引き寄せて、あの明

石で、夜更けての音色も、いつもどおりに自然と思い出されるので、琵琶を是非にとお勧めになると、

少し掻き合わせたのが、「どうして、これほど上手に何でもお弾きになれたのだろう」と思わずにはい

らっしゃれない。若君の御事など、こまごまとお話しになってお過ごしになる。
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em que Genji e o monge de Akashi tocam juntos e conversam sobre música, e o monge

comenta sobre a habilidade de sua filha no sō, dizendo que ela é igualmente exímia na biwa:

Falando da biwa, antigamente havia poucas pessoas que conseguiam extrair o
verdadeiro som desse instrumento, mas ela toca excepcionalmente bem, com um
encanto suave e poucas hesitações. Me pergunto como ela conseguiu aprender tão
bem… Lamento ter de ouvir sua música por entre o quebrar das ondas ferozes, mas
com todo o sofrimento que enfrentamos, por vezes pode ser um grande consolo.122

Desta maneira, vemos como o monge apresenta sua filha para Genji principalmente

através do enaltecimento de suas habilidades musicais, expressando também sua surpresa com

o domínio que ela adquiriu dos instrumentos. “As ondas ferozes” que acompanham a música

da dama de Akashi reforçam a ideia de um ambiente rústico e isolado, sendo uma imagem

recorrente ao longo do Capítulo 13, que se inicia com uma forte tempestade depois da qual

Genji vai para Akashi com o monge que, como vimos, navegou até a costa de Suma durante a

tempestade. Quando Genji toca a peça Kōryō no kin, sua música reverbera junto ao ruído

do vento nos pinheiros e das ondas, antecipando esses dois motivos sonoros da natureza que

se repetem na sequência narrativa da dama de Akashi. O ruído das ondas aparece inúmeras

vezes no próprio Capítulo 13, que se passa em uma região costeira, e o vento nos pinheiros,

também no Capítulo 13 e, é claro no 18, como vimos no início do item 3. O monge fala de seu

degenerado ouvido que tem apenas o vento nos pinheiros como companheiro e, mais adiante,

há um comentário sobre o sino tocado pelo monge, que também ressoa junto ao vento nos

pinheiros. Assim, é possível perceber como a sequência narrativa da dama de Akashi é

construída a partir de imagens sonoras que, ao se tornarem memórias, são retomadas e

repetidas posteriormente ao longo dos capítulos que compõem a sequência, assim remetendo

ao mecanismo do “modo lírico” apresentado no início deste capítulo, e também à redundância

apontada por Yoda como característica do waka na narrativa, que raramente apresenta

informações novas e, por isso mesmo, ressalta a autora, possui um papel particular em relação

à prosa. No caso da música em Akashi, vimos que desde o início da sequência ela expressa

uma forte nostalgia que é retomada nos capítulos seguintes, sendo a última noite de Genji no

exílio, em que ele finalmente ouve a dama tocar, a memória central. Se durante sua estada em

Akashi Genji anseia pela capital e compartilha esse sentimento com o monge, cujas memórias

da vida mundana são despertadas pela música, após seu retorno à capital a música o transporta

repetidas vezes de volta a Akashi, criando um movimento pendular de rememoração. Assim,

122 琵琶は、本当の音色を弾きこなす人、昔も少のうございましたが、少しも滞ることない優しい弾き方

など、格別でございます。どのように習得したものでございましょう。荒い波の音と一緒なのは、悲し

く存じられますが、積もる愁え、慰められる折々もございます」
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na cena em questão do Capítulo 19, Genji, cujo coração está confrangido pela situação da

dama de Akashi e perturbado por um sentimento conflitante causado por suas relações

amorosas, recorre à memória daquela noite antes de sua partida de Akashi, quando a ouviu

tocar pela primeira vez, como a um porto-seguro, um solo mais firme para onde ele pode

retornar, ao menos sensorialmente, quando torna-se difícil suportar a instabilidade da ponte

flutuante.

4. No auge da glória: o concerto das quatro mulheres

Como foi visto no capítulo I, o Capítulo 35 de Genji é extremamente denso não apenas

em acontecimentos na narrativa, mas também muito rico em detalhes musicais. O evento de

maior interesse para a minha análise é o concerto que Genji organiza com suas três esposas (a

dama de Akashi, Murasaki e a Terceira Princesa) e sua filha, a princesa de Akashi, para

comemorar o 50º aniversário do ex-imperador Suzaku, que deseja verificar as habilidades

musicais da Terceira Princesa, sua filha, e ouvi-la mais uma vez antes de fazer os votos

monásticos e se retirar para as montanhas. Como mencionado no capítulo I (na análise dos

trechos 4 e 5 do item 5), a descrição dos preparativos para o concerto é bastante significativa

para compreendermos como se dava a transmissão da tradição musical e como a autora utiliza

os elementos musicais para nos comunicar do mundo interno das personagens e das

concepções estéticas e filosóficas da época. No ensaio do concerto, narrado no Capítulo 35 (a

performance oficial diante do ex-imperador Suzaku não nos é relatada), há um grande número

de comentários não apenas sobre o desempenho de cada participante, mas também sobre seu

vestuário e seu comportamento. A partir da análise dos trechos que se referem à dama de

Akashi e sua filha, a princesa de Akashi, pretendo mostrar o arco narrativo criado pela

música, assim confirmando seu papel chave no destino da dama de Akashi.

No ensaio do concerto, a Terceira Princesa toca o kin, Murasaki o wagon, a dama de

Akashi a biwa e a princesa de Akashi o sō-no-koto. Genji chama dois jovens pajens para tocar

shō e flauta e seu filho Yūgiri para ajudar a afinar os instrumentos. Como vimos no capítulo I,

Genji não mede esforços na preparação musical da Terceira Princesa, já que organizou o

concerto para o ex-imperador Suzaku poder ouvir a performance da filha, e a desigualdade da

atenção que ele dispensa às participantes é perceptível não apenas no ciúmes das mulheres

(capítulo I, item 5 trecho 5), mas também na sua preocupação com o desempenho delas,
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particularmente de Murasaki, ao se dar conta de que ele não se dedicou o suficiente a lhe

ensinar música e que talvez ela não esteja totalmente preparada.

Genji estava nervoso, já que todas as mulheres, com exceção da dama de Akashi,
tinham sido suas estimadas pupilas. “Como seu filho ia ouvi-las, tinha de ser uma
performance impecável”, pensou Genji. Ele não estava preocupado com sua filha, a
princesa de Akashi, pois ela estava habituada a tocar regularmente diante do
imperador. Já em relação ao wagon era outra história, pois apesar de ser um
instrumento com variações de timbre limitadas, não havia padrões de performance
definidos, de modo que era mais difícil para uma mulher tocá-lo. Nos concertos de
cordas de primavera os instrumentos tocavam todos juntos, e Genji receava que
Murasaki não conseguisse harmonizar o wagon com os outros instrumentos.123

Nota-se a grande apreensão de Genji de que as mulheres cometam falhas diante de seu

filho Yūgiri, um grande conhecedor e apreciador de música. O motivo para isso é que, apesar

de ser um ensaio para o concerto de aniversário de Suzaku, é também (e principalmente) uma

oportunidade de Genji se vangloriar de suas aprendizes de música (BOTWAY, 2013, p. 48), o

que requer delas um desempenho primoroso. A dama de Akashi, no entanto, por não ter sido

pupila de Genji, o exime da responsabilidade sobre sua performance, e a princesa de Akashi

também não o preocupa, já que tem prática de tocar na corte. Ou seja, ele está receoso do

desempenho da Terceira Princesa e Murasaki, que não possuem experiência musical como a

dama e a princesa de Akashi. Neste momento da narrativa, há grande tensão devido ao

casamento de Genji com a Terceira Princesa, pois Murasaki, cujo status social é inferior ao da

Princesa, teme ser deixada de lado. A atenção especial que Genji dá aos estudos musicais da

Terceira Princesa também é motivo de grande ciúmes (ver trecho 5 do item 5, capítulo I).

Como o objetivo de Genji é que a Princesa impressione seu pai no concerto, ele se desdobra

para ensiná-la e prepará-la da melhor forma possível, se ocupando, do ponto de vista das

outras mulheres, de modo desproporcional da educação da Terceira Princesa.

A dama de Akashi, contudo, não se queixa. Sua fase de provações já terminou e ela

conquistou o seu lugar. Com o nascimento dos filhos da princesa de Akashi, ela se torna avó

da realeza e desfruta dessa condição com muita dignidade.

Quando os instrumentos estavam todos afinados e o concerto começou, todas as
damas demonstraram excepcional talento, mas a dama de Akashi era especialmente

123 [...] 緊張していらっしゃる。明石の君を除いては、どなたも皆捨てがたいお弟子たちなので、お気

を遣われて、大将がお聞きになるので、難点がないようにとお思いになる。

　「女御は、ふだん主上がお聞きあそばすにも、楽器に合わせながら弾き馴れていらっしゃるので、安

心だが、和琴は、たいして変化のない音色なのだが、奏法に決まった型がなくて、かえって女性は弾き

方にまごつくに違いないのだ。春の琴の音色は、おおよそ合奏して聞くものであるから、他の楽器と合

わないところが出て来ようかしら」と、何となく気がかりにお思いになる。
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habilidosa na biwa. Seu modo de tocar transmitia um sentimento sublime e sua
sonoridade límpida se ouvia lindamente.124

Novamente, a dama de Akashi é elogiada por sua performance na biwa, cuja

sonoridade se destaca dos outros instrumentos. Se pensarmos que ela estava acostumada a

tocar em companhia do vento nos pinheiros e das ondas ferozes da costa de Akashi,

poderíamos ter dúvidas se ela estaria preparada para tocar em um contexto citadino, com mais

pessoas e instrumentos, mas os comentários mostram que ela não desapontou. O som de sua

biwa é límpido (音色が澄みきる, neiro ga sumikiru) como o som por demais nítido (冴えた

音色, saeta neiro) do sō-no-koto que toca para Genji na última noite que ele passa em Akashi.

A seguir, há uma descrição de cada participante do concerto, suas vestes exuberantes e

postura, sendo a última a ser descrita a dama de Akashi.

A dama de Akashi poderia facilmente ter sofrido em tal companhia, mas de modo
algum isso aconteceu, pois ela tinha uma espantosa nobreza em sua atitude, e através
de sua indefinível graça e distinção poder-se-ia adivinhar uma profunda largueza de
coração. Ela trajava um vestido longo, branco forrado de verde, sobre um vestido
verde claro amarelado, com uma modesta cauda de gaze de seda, mas nada em sua
aparência ou comportamento fariam alguém menosprezá-la. Sentada sobre uma
esteira com o contorno enfeitado com um brocado coreano verde, ela havia colocado
a biwa à sua frente, e tocava muito delicadamente, apenas roçando as cordas com o
plectro, produzindo um som terno e cálido que lembrava a fragrância de um ramo de
tangerina colhido no quinto mês, perfumado com flores e frutos.125

Dentre as presentes, a dama de Akashi era aquela de status social inferior, e esta

passagem contém vários indicativos de sua simultânea modéstia e nobreza de caráter. Ela

tinha consciência de sua posição perante as outras mulheres (da Terceira Princesa, cujo status

social era o mais alto de todos, de Murasaki, cujo status nos afetos de Genji era o mais alto, e

de sua filha, que se tornara consorte imperial), mas nem por isso se rebaixou, humilhou ou

assumiu uma atitude que poderia provocar menosprezo. Sua atitude é de modéstia: a cauda de

sua vestimenta, que era usada por damas em serviço na corte, e a maneira como se senta na

esteira evitando tocar o brocado (TYLER, 2001). No entanto, sua performance na biwa é

125 [...] このような方々の中で、明石は圧倒されてしまうところだが、まったくそのようなことはな

く、態度なども意味ありげにこちらが恥ずかしくなるくらいで、心の底を覗いてみたいほどの深い様子

で、どことなく上品で優雅に見える。

　柳の織物の細長に、萌黄であろうか、小袿を着て、羅の裳の目立たないのを付けて、特に卑下してい

たが、その様子、そうと思うせいもあって、立派で軽んじられない。

　高麗の青地の錦で縁どりした敷物に、まともに座らず、琵琶をちょっと置いて、ほんの心持ばかり弾

きかけて、しなやかに使いこなした撥の扱いよう、音色を聞くやいなや、また比類なく親しみやすい感

じがして、五月待つ花橘の、花も実もともに折り取った薫りのように思われる。

124 それぞれのお琴の調絃が終わって、合奏なさる時、どれも皆優劣つけがたい中で、琵琶は特別上手と

いう感じで、神々しい感じの弾き方、音色が澄みきって美しく聞こえる。
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extraordinária, e Genji não perde a oportunidade de se vangloriar do talento da dama, apesar

de não ter lhe dado aulas de música (BOTWAY, 2013, p. 31). A fragrância do ramo de

tangerina é uma alusão ao poema anônimo do Kokinshū (nº 139):

o perfume da tachibana
esperando maio
lembra o cheiro
da roupa de um amor
que eu tive [Trad. Andrei Cunha. Poemas do Japão Antigo, seleções do
Kokin’wakashû (Class, 2020)]126

Ao comparar a sonoridade produzida pela dama de Akashi no sō ao perfume da

tachibana — um tipo de tangerina associada ao verão na poesia japonesa (SHIRANE, 2013,

p. 29) — cria-se uma forte sinestesia entre as cores e texturas das vestes da dama, o som de

seu instrumento e o aroma das flores e frutos. Na poética do Kokinshū, o aroma da tachibana

é associado à memória (Ibid., p. 39), o que evoca novamente a música tocada pela dama na

última noite de Genji em Akashi. É interessante observar como a memória é reavivada a partir

da sobreposição dos vários sentidos e amplificada através desta rede semântica-imagética que

liga os sons às cores, aromas e texturas.

“Elas não são más alunas, realmente. Em relação à biwa não posso falar muito, é
claro, mesmo assim tenho certeza de que fiz alguma diferença. Sua performance me
surpreendeu muito quando a ouvi pela primeira vez naquele local imprevisto, mas
ela melhorou enormemente desde então”. A maneira como Genji tomava o crédito
para si fez as damas de companhia trocarem olhadelas e puxarem as mangas umas
das outras.127

Ao exaltar a performance de suas mulheres, Genji exalta seus próprios dotes musicais.

Não há nenhuma cena que mostre Genji ensinando música à dama de Akashi e seu juízo sobre

o desempenho musical dela é muito favorável, pois seu toque sempre o impressiona. Apesar

disso, Genji faz questão de mencionar os confins onde morava a dama de Akashi e de alguma

maneira tentar relacionar a vinda dela à capital com seu aperfeiçoamento musical. Podemos

supor que Genji sabe muito bem que nada teria a ensinar à dama de Akashi em termos de

127 「なるほど、悪くはない弟子たちである。琵琶は、わたしが口出しするようなことは何もないが、そ

うは言っても、どことなく違うはずだ。思いがけない所で初めて聞いた時、珍しい楽の音色だと思われ

たが、その時からは、又格段上達しているからな」と、強引に自分の手柄のように自慢なさるので、女

房たちは、そっとつつきあう。

126 さ月待つ花橘の香りをかげば昔の人の袖の香ぞする

Língua japonesa moderna: 夏の五月を待って咲く花橘の香りをかぐと、もっと知っていた人の袖の香りが

する思いだ。 (SNKBT, vol. 5, p. 57)
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prática instrumental, mas não pode simplesmente deixá-la com todo o crédito pelo seu

incomparável talento.

As passagens comentadas acima nos mostram que, “mesmo após atingir o ápice da

glória nos capítulos Wakana (34 e 35), a dama de Akashi permanece na sombra de Murasaki”

(SHIRANE, 1987, p. 82). Prova disso é que o narrador jamais se refere a ela com o título

respeitoso ue (上, superior), que é reservado a Murasaki (KUWABARA, 1980, p. 138 apud

SHIRANE, 1987, p. 82). Com isso vemos que a concepção de glória na trajetória da dama

Akashi é relativa. Não é tanto sua própria glória, mas sim aquela que almejava seu pai, o

monge, que a instruíra a se jogar no mar caso ele morresse antes que suas ambições fossem

alcançadas. Como é observado agudamente pelo narrador em uma passagem anterior do

Capítulo 35, quando Genji organiza a peregrinação para o santuário de Sumiyoshi seguindo o

desejo do monge de que fossem feitas oferendas para agradecer a glória de seus descendentes,

a presença do monge teria sido inadequada devido a seu caráter excêntrico e incompatível

com a vida da sociedade aristocrática, mencionado mais de uma vez na narrativa. Já a mãe da

dama de Akashi é olhada com admiração e tida como modelo de grande bem-aventurança.

Com isso, vemos que apesar de ter se tornado esposa de Genji, um dos mais prestigiados

aristocratas, de ter tido uma filha com ele e essa filha ter se tornado consorte imperial (e

posteriormente imperatriz), a história da dama de Akashi permanece como uma mancha que a

impede de ascender socialmente e atingir sua própria glória. Mesmo assim, suas habilidades

musicais não deixam de ser devidamente reconhecidas e apreciadas. Os comentários sobre o

desempenho musical da dama de Akashi e sua filha durante o ensaio talvez soem repetitivos

(e redundantes), evocando o mecanismo narrativo discutido anteriormente, mas acredito que

tenham como propósito transmitir o caráter contraditório da situação da dama de Akashi, que

ascende mas não consegue escapar de suas origens. Além disso, os comentários reforçam a

música como elemento unificador e enobrecedor, o trunfo da dama de Akashi que lhe permite

manter a dignidade ao longo de sua transição das províncias para a capital.

Após o ensaio, segue-se uma conversa sobre música entre Genji e Yūgiri (ver trecho 3

do item 4, capítulo I), na qual o narrador comenta sobre a performance da princesa de Akashi.

O toque da princesa de Akashi no sō-no-koto produzira uma sonoridade doce e
suave, e a profunda ressonância e extrema claridade de suas notas mostravam traços
da influência materna.128

128 箏の琴は、女御のお爪音は、とてもかわいらしげにやさしく、母君のご奏法の感じが加わって、揺の

音が深く、たいそう澄んで聞こえたのを、[...]。
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A sonoridade da princesa tem uma ressonância clara e nítida que lembra a da dama de

Akashi, também elogiada por Genji nesse aspecto, assim se referindo à herança musical da

família de Akashi que a princesa recebeu através de sua mãe.

“Se algum dos jovens príncipes crescer como eu espero e se eu viver até lá, quando
chegar o momento vou ensinar a eles tudo o que sei [de música]. O Segundo
Príncipe já se mostra promissor”. Ao ouvir isso, os olhos da dama de Akashi
encheram-se de lágrimas, sentindo-se profundamente honrada.129

Genji está falando de seus netos, filhos da princesa de Akashi, e de seu desejo de

transmitir-lhes seu conhecimento musical no futuro. Lembrando que nesta ocasião, a princesa

já estava grávida de seu terceiro filho. Esse trecho, o último a ser comentado, conclui a

sequência narrativa da dama Akashi com uma fala significativa sobre a continuidade da

tradição musical. O desejo de Genji de que seus netos se interessem por música e, ao

crescerem, possam se tornar portadores da tradição da família, é algo muito relevante para

acrescentar às nossas considerações sobre o papel da música na história da dama de Akashi.

Suas lágrimas expressam a gratidão pelo reconhecimento do valor da sua linhagem musical (e

portanto do seu próprio valor como pessoa) e pela vontade de mantê-la viva através dos

ensinamentos às novas gerações.

Ao acompanharmos a trajetória da dama de Akashi, vimos como a música está

presente desde a sua primeira aparição, no Capítulo 13, e é um elemento não apenas definidor

desta personagem, mas também decisivo para o curso dos acontecimentos. A música na

sequência de Akashi nos fala da honra do monge por pertencer à tradição do imperador

Daigo, bem como da glória das performances em seu passado secular na corte, da nostalgia

por um passado histórico em que havia mestres respeitáveis, e da esperança que ele deposita

em sua filha, destinatária da tradição musical, para recuperar a dignidade da família através de

sua habilidade ímpar. Além disso, a música possui associações poéticas e imagéticas com o

cenário natural e com os poemas declamados pelas personagens, e expressa a nostalgia e os

sentimentos de angústia pela espera e separação. Acredito que, após a análise das passagens

de Genji apresentadas, podemos pensar a música como a espinha dorsal da história da dama

de Akashi, o fio condutor que concentra e costura todos os aspectos mencionados acima, e

não apenas um acessório concebido pela autora para dar um tom mais lírico à narrativa e

tornar a expressão das personagens mais comovente. Ainda que o aspecto lírico seja inegável,

129 「この御子たちの中で、望みどおりにご成人なさる方がおいでなら、その方が大きくなった時に、そ

の時まで生きていることがあったら、いかほどでもないわたしの技にしても、すべてご伝授申し上げよ

う。三の宮は、今からその才能がありそうにお見えになるから」などとおっしゃると、明石の君は、た

いそう面目に思って、涙ぐんで聞いていらっしゃった
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temos elementos suficientes para refutar o caráter secundário da música em Akashi (e em

Genji como um todo) que, com todas as suas repetições e redundâncias, não justificaria a

condição de complemento.

A música faz parte de uma estrutura narrativa maior que ultrapassa a conjuntura de

cada cena, como vimos na análise das passagens de Genji apresentadas ao longo desta

dissertação. Particularmente na história de Akashi, é possível perceber como a música

expande a narrativa, retomando a ideia de Ramirez (1982, p. 207) de que em Genji os

momentos climáticos “não são aqueles em que o herói comete a ação fatal e definitiva que

desencadeia as forças do destino, mas sim os momentos de emoção intensificada em que os

mundos interno e externo se fundem em uma metáfora transfigurante [...]”. A arquitetura de

Genji é sustentada, portanto, pela música, pela dança, pela poesia, pela caligrafia, ou seja,

atividades que tornam-se parte desse mecanismo de dilatação do tempo das cenas através de

uma “progressão narrativa curiosamente difusa, constantemente interrompida pela evocação

de impressões passageiras ou congelada em cenas estáticas que descrevem um estado de

espírito, emoção ou pensamento particular” (RAMIREZ, Ibid.). Esses elementos são partes

indissociáveis da obra justamente porque não são as ações concretas das personagens (na

grande maioria das vezes) que determinam a progressão do enredo. A música propicia

encontros e produz memórias cuja contínua evocação ralenta a progressão do tempo narrativo,

dando uma sensação de permanência do passado no presente. Ao olhar para a história de

Akashi — na qual esse mecanismo de dilatação do tempo através da música é particularmente

notável — por esse prisma, podemos expandir nossa percepção sobre os elementos artísticos

empregados pela autora, compreendendo-os como alicerces da obra.
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Para concluir

Após seguir o percurso proposto na introdução — que era ir se aproximando cada vez

mais da música de Genji com uma lente de aumento, começando por um panorama do

gagaku, passando pelo universo sensorial da obra e, por fim, entrando nas particularidades da

música na sequência narrativa de Akashi — chegamos ao final, que não é o final, mas um

final. Espero ter conseguido transmitir o meu entusiasmo e encantamento pelo tema, que me

motivou a realizar esta pesquisa e, também, a complexidade e beleza desta obra literária que é

um universo em si.

Pelo receio de me tornar repetitiva, não quero me estender demais nestas

considerações finais e espero que o alinhavo de cada capítulo já tenha satisfeito

razoavelmente ao leitor. Gostaria apenas de relatar brevemente o meu percurso durante a

pesquisa e em seguida retomar alguns pontos fundamentais da trajetória do texto. Para mim,

chegar nestas linhas finais carrega muito mais significados do que eu poderia imaginar

quando comecei a escrever essa dissertação. A língua japonesa passou de incógnita quase

absoluta para uma incógnita relativa, a lógica simbólica e associativa da obra se tornou mais

inteligível (e natural, pela convivência diária com o vento nos pinheiros e o ruído dos insetos),

bem como a etiqueta social da aristocracia, e as personagens de Genji se tornaram velhas

conhecidas. Os enigmas insolúveis, no entanto, se quadruplicaram…

Essa foi uma primeira etapa de investigação da música em Genji, e me senti como que

explorando, para usar uma imagem recorrente na obra, um terreno envolto em névoa. Me

deparei com vários desafios: linguísticos, de acesso à bibliografia especializada e das próprias

passagens da obra que permanecem obscuras e são assinaladas pelos tradutores com a

frustrante nota de rodapé: “O significado desta passagem não é claro”. Assim, me dei conta de

que estava adentrando um território desconhecido que demandava um arsenal infinitamente

maior do que o que eu tinha disponível, o que resultou em certas limitações que espero sanar

em futuras pesquisas. Apesar disso, acredito que esses entraves tenham me ajudado a

aproveitar os recursos disponíveis da melhor forma possível e me encorajado a seguir

pesquisando, afinal ainda há muito para ser esclarecido nessa temática. Agradeço mais uma

vez ao Prof. Steven G. Nelson, da Universidade Hōsei de Tóquio, especialista na música de

Genji, pela sua disponibilidade e generosidade em elucidar alguns desses pontos obscuros ao

longo do processo.

Dito isso, gostaria de recapitular um pouco do caminho trilhado por esta dissertação e

sintetizar alguns pontos-chave antes de concluir. A ideia de uma lente de aproximação surgiu
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como estratégia para organizar uma quantidade imensa de informações que de alguma

maneira eu precisava coordenar, mas suponho que o leitor tenha notado que os capítulos se

comunicam muito entre si e que não é possível separar completamente a parte musical mais

“técnica” da parte interpretativa do texto. Esse foi um desafio desde o início, pois eu sentia

que ambas eram necessárias e, apesar de não serem totalmente separáveis, seria pertinente

separá-las um pouco para facilitar o fluxo e a inteligibilidade do texto. Sendo assim, no

capítulo I evitei me estender demais na parte interpretativa, priorizando as informações mais

objetivas a respeito do gagaku, assim preparando o terreno para o que viria a seguir, apenas

acenando para as possibilidades interpretativas.

Conforme fui avançando nos capítulos, a ênfase foi se deslocando para o significado

narrativo das expressões artísticas: no capítulo II através de um panorama do campo

artístico-sensorial da obra e da análise de algumas passagens escolhidas. Minha intenção era

inserir a música e as outras manifestações artísticas na dinâmica dos cortinados, apontando

para suas várias intersecções nesse jogo do que se oculta e o que se mostra, expandindo essa

ideia para o âmbito discursivo da obra.

No capítulo III, chegamos finalmente à “música na narrativa”, na análise da música na

sequência de Akashi, onde tentei costurar os vários materiais trabalhados nos capítulos

anteriores e elaborar a ligação da música com a poesia, apresentando o “modo lírico” como

uma maneira de entender a arquitetura da obra sem reduzi-la a um conjunto de símbolos a

serviço da expressão de emoções.

Sobre a inseparabilidade entre as especificidades da prática musical e suas implicações

literárias, acredito que confirma a hipótese de que Murasaki Shikibu colocou seu vasto

conhecimento musicológico a serviço da narrativa, dessa maneira tornando o conteúdo

musical indissociável do contexto da trama, que é a principal justificativa desta pesquisa. No

caso específico da história da dama de Akashi, o fez de maneira a condensar na música

aspectos políticos, históricos, poéticos e psicológicos. Vimos que os modos musicais, as letras

de canções, especificidades de cada instrumento, técnicas de performance e considerações

sobre a transmissão da tradição adicionam camadas de diversidade e complexidade ao tecido

narrativo.

Da mesma maneira, as outras expressões artísticas como a poesia, a caligrafia e a

combinação de incensos — ainda que não tenham sido exploradas em profundidade por não

serem o foco deste trabalho — compõem junto com a música essa rede simbólica que faz

mais do que ilustrar os costumes e a cultura da época. Ao recriar o cosmos da aristocracia

Heian, regido por intrincados códigos poéticos, em uma narrativa ficcional, Murasaki
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transforma esses códigos em dispositivos literários, ampliando as possibilidades e efeitos que

as manifestações artísticas podem ter na obra.

Do ponto de vista musicológico ainda há muitos enigmas a serem elucidados, que

podem inclusive enriquecer ainda mais a interpretação das cenas musicais da narrativa. Por

ora, ofereço essa exploração inicial com a expectativa de que encoraje outras pesquisas sobre

o universo musical de Genji no Brasil.

“Vocês devem estar com sono”, disse Genji,“eu não pretendia que
fosse um concerto tão longo, pensei que teríamos apenas um
pouquinho de música, mas teria sido uma pena interromper. Enquanto
eu tentava discernir a sonoridade que mais me agradou com esses
meus ouvidos insensíveis, foi ficando realmente tarde. Que falta de
consideração a minha!”130 (Capítulo 35)

130 「眠たくなっているだろうに。今夜の音楽の遊びは、長くはしないで、ほんの少しのところでと思っ

ていたが。やめるのには惜しい楽の音色が、甲乙をつけがたいのを、聞き分けるほどに耳がよくないの

で愚図愚図しているうちに、たいそう夜が更けてしまった。気のつかないことであった」
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Anexo: Capítulos de Genji

Título em japonês Título em português (tradução minha)

1 Kiritsubo 桐壺 A dama do pavilhão Paulownia131

2 Hahakigi 帚木 A árvore vassoura132

3 Utsusemi 空蝉 Casca da cigarra*

4 Yūgao 夕顔 Face do crepúsculo

5 Wakamurasaki 若紫 Jovem lavanda

6 Suetsumuhana 末摘花 Flor de açafrão

7 Momiji no ga 紅葉賀 O festival de outono

8 Hana no en 花宴 O banquete das cerejeiras

9 Aoi 葵 Videira do coração

10 Sakaki 榊 A árvore sagrada

11 Hanachirusato 花散里 A vila das flores caídas*

12 Suma 須磨 Suma**133

13 Akashi 明石 Akashi**

14 Miotsukushi 澪標 Bóias de canal

15 Yomogiu 蓬生 O palácio das ervas daninhas

16 Sekiya 関屋 Na fronteira

17 E Awase 絵合 Competição de desenhos

18 Matsukaze 松風 O vento nos pinheiros

133 Os títulos com ** são nomes de locais próximos da capital Heian-kyō, que foram mantidos no original.

132 A “árvore vassoura” (Bassia scoparia), símbolo poético presente na antologia Kokin Rokujō, é mencionada
por Genji em um poema ao final do capítulo II. Ele compara essa árvore, que podia ser vista de longe pelos
viajantes mas desaparecia conforme chegavam mais perto, à Utsusemi, uma mulher que resiste às suas investidas
amorosas (SNKBZ, vol. 20, p. 112; WASHBURN, 2015).

131 Os capítulos em negrito são aqueles que possuem nomes de plantas ou flores que nomeiam muitas das
personagens de Genji. Como os nomes dessas plantas em português não são muito conhecidos, em alguns casos
optei por traduções que associam poeticamente o nome da planta ao da personagem. Os demais capítulos com
nomes de personagens estão assinalados com *.
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19 Usugumo 薄雲 Tênue véu de nuvens

20 Asagao 朝顔 Face da aurora

21 Otome 乙女 Donzelas

22 Tamakazura 玉鬘 Grinalda preciosa

23 Hatsune 初音 O primeiro gorjeio de primavera

24 Kochō 胡蝶 Borboletas

25 Hotaru 螢 Vagalumes

26 Tokonatsu 常夏 Tokonatsu (Dianthus superbus)***134

27 Kagaribi 篝火 Tochas

28 Nowaki 野分 O tufão

29 Miyuki 行幸 A visita imperial

30 Fujibakama 藤袴 Fujibakama (Eupatorium fortunei)***

31 Makibashira 真木柱 O pilar de cipreste*

32 Umegae 梅枝 O galho de ameixeira

33 Fuji no Uraba 藤裏葉 Brotos de glicínia

34 Wakana: Jō 若菜上 Brotos de primavera: Parte I

35 Wakana: Ge 若菜下 Brotos de primavera: Parte II

36 Kashiwagi 柏木 O carvalho

37 Yokobue 横笛 A flauta

38 Suzumushi 鈴虫 O grilo

39 Yūgiri 夕霧 Neblina da noite*

40 Minori 御法 A lei de Buda

41 Maboroshi 幻 Ilusão

42 Niō Miya 匂宮 O príncipe perfumado*

134 Os títulos com *** se referem a nomes de plantas cuja tradução para o português não foi encontrada ou a
plantas pouco conhecidas, de modo que mantive o título original e entre parênteses coloquei o nome científico
como referência.
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43 Kōbai 紅梅 A ameixeira de flores avermelhadas

44 Takekawa 竹河 Rio de bambu

45 Hashihime 橋姫 A donzela da ponte

46 Shii ga Moto 椎本 Ao pé do carvalho

47 Agemaki 総角 Borlas de cordão*

48 Sawarabi 早蕨 Brotos de samambaia

49 Yadorigi 宿木 Yadogiri (Viscum album)***

50 Azumaya 東屋 A cabana do Leste

51 Ukifune 浮舟 O barco flutuante*

52 Kagerō 蜻蛉 A libélula

53 Tenarai 手習 Prática de caligrafia

54 Yume no Ukihashi 夢浮橋 A ponte flutuante dos sonhos
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