


Vážení čtenáři, když jsem před lety hrával na gong ve stanu příležitostného čajovníka, nikdo z nás tehdy netušil, jak dalekosáhlé změny tím 
začínají, jen v Praze je dnes více jak třicet čajoven a sám pojem »Dobrá čajovna« je dnes čajovnickým termínem a synonymem kvality a pohody. 
Když se před lety zrodil projekt CD Hudba, která se dá pít, čaj, který se dá poslouchat (různí hudebníci zahráli v Dobré čajovně a přispěli tak 
neznámým Tibeťanům někde v uprchlickém táboře v Darjeelingu právě tak, jako ti, kteří si toto album, vypadající jako velký čajový sáček, koupili, 
protože čistý zisk chlapci z čajovny odvezli přímo do tábora), nikdo z nás netušil, že čeští čajovníci budou běžně smlouvat o cenu a kvalitu čajů 
nejen přímo v Indii, Číně, v japonsku a na Taiwanu. Když jsem loni hrál na vernisáži jedné výstavy v čajovně Miyabi, netušil jsem, že její majitelka 
se právě chystá k obhajobě diplomové práce o čajovém obřadu. Když jsem dělal rozhovor se sochařem Kavanem, který žije a pracuje v Indii, 
netušil jsem, že je mezitím ve sklepě Dobré čajovny na Boršově instalováno nastálo jedno jeho dílo. Když se na jednom mém semináři objevila 
Australanka Louise, netušil jsem, že v Kjótu několik let učila angličtinu i čajové mistry a potom se živila v čajovně v Granadě ve Španělsku. 

Tohle číslo samo narostlo do formy rozhovorů a svědectví o Cestě. 0 cestě těch, kteří nezůstali sedět doma a vydali se na cestu. Na cestu 
k poznání sebe sama a k vnitřní svobodě. Cesta čaje nemusí být jen japonským obřadem, ale každodenní meditací při přípravě a vypití jednoho 
jediného šálku. Napříč kontinenty se dá cestovat i pěšky. Svobodně cestovat se dá i na internetu nebo napříč televizními programy. Cesta je pak 
nejen prostředek, ale spíše cíl. Dejte si šálek čaje a nechejte se inspirovat. Vlastimil Marek 



Satiš Kumar se narodil v rodině indického ven
kovana. Venkovský astrolog mu předpověděl, že 
jeho život bude nekonečnou poutí. Měl pravdu. 
Satišovi rodiče byli stoupenci džinismu, který se 
vyznačuje přísným dodržováním ahimsy, neza
bíjení. Otec Satišovi umřel, když mu byly čtyři 
roky. Spolu se svou matkou pak malý hoch trá
vil stále více času s mnichy, kteří putovali od 
vesnice k vesnici, žebrali o potravu a šířili po
selství absolutního nenásilí. V devíti letech, přes 
protesty některých členů rodiny, se Satiš stal 
také mnichem. Přerušil veškeré styky s rodinou, 
opustil všechny světské zájmy a dalších devět 
let putoval Indií jako mnich. 

Po čase ale zjistil, že tento způsob odmítání 
světa jeho duchovnost spíše utlumuje než pro
hlubuje. Opustil tedy řád, ale ne své putování. 
Rozšířil řady aktivistů pozemkové reformy 
a o mnoho let později, na protest proti nukleár
nímu zbrojení, putoval pěšky z Indie do Mosk
vy, Paříže, Londýna a Washingtonu. Nakonec se 
usadil v Anglii, ale i tam neustále putuje, pře
vážně po posvátných místech. Samozřejmě, zá
sadně pěšky. 

V posledních dvaceti letech řídí a vydává 
ekologicko-kulturní dvouměsíčník Resurgence, 
spoluzaložil též Schumacher College, pojmeno
vanou podle ekologického vizionáře E. F. Schu-
machera, autora slavné knihy Malé je hezké 

(právě vyšel její český překlad). 
Tamní studenti studují ekono
mii, filozofické, sociální a vě
decké předměty z ekologic
ké perspektivy. Studenti 
i učitelé žijí, jedí a pracují 
společně a starají se o veš
kerý provoz - od vaření po 
úklid toalet. Na škole před
nášela řada osobností: 

Rupert Sheldrake, Fritjof Ca-
pra, James Lovelock... 

|á jsem se s Kumarem poznal v roce 1991. 
Z nějaké vládní organizace mi kdosi telefono
val, zda o něm něco nevím - prý přijel na ně
kolik dní do Prahy a chce mluvit s někým, kdo 
je zároveň buddhista, ekolog a přívrženec hnu
tí new age. Řekl jsem, že jsem četl několik Ku-
marových článků a že se s ním samozřejmě vel
mi rád setkám. |iž před mnoha lety, v rámci 
shromažďování nejrůznějších informací o trans
formaci učení ekonomických zásad sociálního 
chování, jsem totiž v jedné knize našel nádher
nou metaforu, vystihující to, co i já jsem již celé 
roky na svých přednáškách dělal. 

Dva mniši se přeli, zda mohou kouřit při me
ditování. Nemohli se dohodnout, a tak se šli ze
ptat svého mistra. Pivní mnich vyšel z mistrova 
pokoje a labužnicky si zapálil cigaretu. Když vy
šel druhý mnich a viděl zapálenou cigaretu, vy
děsil se: »Mně to zakázal. |ak to, že kouříš? 
Tobě to povolil?« »A co ses ho ptal?« zjišťoval 
druhý mnich. »|estli můžu kouřit při meditová
ní^ odpověděl první. »Co ses ptal ty?« »|estli 
můžu meditovat při kouřenu V knize, ve které 
jsem tuto příhodu našel, bylo uvedeno, že po
chází od Satiše Kumara. 

Když jsem se se Satišem na Václavském ná
městí setkal, byl jsem příjemně překvapen jak 
jeho dokonalou angličtinou (tehdy jsem nevě
děl, že žije již delší dobu v Anglii), tak jeho ne
utuchající vitalitou, téměř zenovým myšlením 
a smyslem pro humor. Když už jsme se skoro 
loučili, zeptal se, jestli vím něco o Schumacher 
College a jestli bych na ní nechtěl studovat. Sa
mozřejmě, že jsem o existenci této školy věděl, 
ale ani ve snu by mě nenapadlo, že bych prá
vě já, z hlediska vysokých škol již starý a navíc 
bez peněz, mohl studovat na tak prestižní ško
le. Když mi ale Satiš Kumar začal vyprávět 
o tom, kdo na škole bude přednášet, a mezi 
mnoha jmény mých vzorů a oblíbených autorů 
jmenoval i Ruperta Sheldrakea, zaváhal jsem. 
Tohle přece nemůže být náhoda. Začal jsem 
Satišovi vyprávět o svých dlouhodobých aktivi
tách, o tom, že jsem v roce 1984 přeložil a se 
značným rizikem s přítelem vydal ve 2000 ko
piích malou brožurku, ve které jsem se kromě 
jiného zmiňoval i o Sheldrakeově teorii morfo-
genetických polí, a on se jen usmíval a zeptal 

se: »Tak chceš strávit šest týdnů s Sheldra-
kem na Schumacher College, nebo ne?« 
»A kdy to má začít?« zeptal jsem se. »Za čtr
náct dnů,« odpověděl. »|enže to bude určitě 

stát stovky liber,« namítal jsem, protože jsem 
si pamatoval svůj pocit zklamání z doby, kdy 

jsem na zadních stranách různých new age ča
sopisů viděl inzeráty na kursy v Schumacher Col
lege a jejich ceny. »Můžeme ti poskytnout stipen

dium^ trumfoval Satiš. »0pravdu?« žasl jsem. Ale 
stále jsem ještě nebyl rozhodnut a nahlas jsem pře

mítal: »Už za čtrnáct dnů? Kde seženu peníze na ces
tu...* »Nech, nebo ber,« řekl Satiš a já jsem se za čtrnáct dnů 

ocitl v malém anglickém městečku na kursu s Rupertem Sheldra-
kem. Celou tu dobu jsem se pak samozřejmě několikrát týdně 
osobně setkával s ředitelem školy Satišem Kumarem. Vždy se 
choval velmi přátelsky, otevřeně a přes jistou autoritu se s ním 

dalo mluvit o čemkoli. Dokonce se mi podařilo 
stopem se dostat až na severní pobřeží Devo
nu, do malé vesnice, ve které má Satiš Kumar 
trvalé bydliště a v níž také založil tzv. Small 
School, experimentální a velmi úspěšnou jed-
notřídku, která pomalu změnila život chudé ry
bářské vesnice. Od té doby sleduji, když mohu, 
jak časopis Resurgence, který si neustále ucho
vává velmi vysokou úroveň (také získal mnoho 
mezinárodních ocenění), tak všechny články 
o Satišovi. Tento rozhovor vyšel v mém oblíbe
ném literárním měsíčníku Sun. 
• Několikrát jste použil termín žít naplno. 
Co to znamená? 
• Snažím se žít tak imaginativně, okamžik za 
okamžikem, jak to jde. Nikdy se nevracím 
k tomu, co jsem napsal nebo řekl předtím, je to 
jeden ze způsobů, jak být teď a tady a pozorný 
k tomu, co se děje v mysli, co slyším, co vidím. 
Snažím se celý čas být přítomný, ne být ohlu
šen okolím, intelektem nebo emocemi. 
• Není to moc práce? 
• Ano, ale to vůbec není těžká práce. Právě na
opak je velmi tvůrčí a já si každou další výzvu, 
která přede mnou stojí, vychutnávám. Jakmile 
člověk žije na okraji, jakmile skutečně riskuje 
a přijímá pak i důsledky svých činu, je jeho ži
vot den po dni dobrodružstvím. Člověk začne 
žít velice náročný život, ale zároveň je tím živo
tem a neustálou prací posilován. Na druhé stra
ně, kdykoli zjistí, že upadá do nějakého stereo
typu - pravidelný plat, systém domácnosti, kni
hy, všechno je tedy připravené, plánované, or
ganizované - ušetří to práci, ale alespoň po
kud jde o mne, já z takového života nemám 
dobrý pocit, nebyl bych spokojen. 
• |ak jste se k tomu životnímu stylu dostal? 
• Jak lidé postavili Velkou čínskou zed? Polo
žili cihlu na cihlu a pak další, jinak to nejde. Prá
vě tak jsem šel pěšky z Indie do Moskvy, pak 
do Paříže, do Londýna a do Washingtonu: krok 
za krokem. Všechny velké cesty - ať už jdete 
za mír, píšete román nebo budujete svůj život -
sestávají z nepřetržité a mnohdy velmi těžké 
práce. Když spatříte strop Sixtinské kaple, říkáte 
si v údivu, jak je to nádherné a jak to mohli do
kázat. Odpověď je prostá, jeden tah štětce za 
druhým, přičemž každý tah je doprovázen otáz
kami, např. jakou barvu nanést na toto místo, 
jaké hustoty atd. )e to tvůrčí proces. 

Vytvořit nějaké umělecké dílo a vytvořit život 
je prakticky totéž. K napsání knihy potřebujete 
hodně disciplíny. Musíte psát větu za větou, 
odstavec za odstavcem, stranu za stranou, ka
pitolu za kapitolou, dokud kniha není hotová. 
Právě tak je to s životem: okamžik za okamži
kem, den za dnem, rok za rokem - žijete, do
kud váš život není završen. Život, tak jako kni
ha, je umělecké dílo, tvůrčí proces. 

Zpět k vaší otázce. Krok za krokem, kousek 
po kousku jsem se snažil být pozorný, bdělý, 
otevřený, tvůrčí, imaginativní. |sem zde po dvaa
šedesátileté cestě. Každý člověk tuto cestu musí 
absolvovat, každý musí přijít na vlastní způsob, 
každý musí vynalézt vlastní život. 



• vynalézal jste vlastní život vždy vědomě? 
• Vždycky. 
• Myslíte, že to je obvyklé? 
• Měl jsem štěstí, že mne nikdo nesvázal ani 
výchovou, ani přílišnou mateřskou péčí, a mohl 
jsem si tak zvolit poněkud riskantnější a dobro
družnější stezku, jako např. stát se v devíti le
tech džinistickým mnichem. Ano, je to možná 
neobvyklé. Ale v jistém smyslu jsou okolnosti 
života každého z nás neobvyklé. 
• Vaše zmínka o žití jako uměleckém díle 
mi připomněla něco, co jsem slyšel od řady 
umělců - že většina jejich umění není ovliv
něna vnějším světem. 
• To, že umění je dnes stále více odděleno od 
běžného života, je spíše tragédií. Podle mě ne
lze umění a život oddělovat. Můžete být o sa
motě, např. v ateliéru nebo kdekoli jinde, ale 
nikdy nejste skutečně oddělen. To ukazuje jed
nu z největších chyb naší kultury: máme pocit, 
že jsme odděleni, izolováni. Ale to je nesmysl. 
I když medituji, i když mám pocit naprostého 
osamění, nikdy nejsem oddělen od světa, ve 
kterém žiji. Při meditaci se používá věta: »Ať ke 
mně přijdou vznešené myšlenky ze všech kou
tů vesmíru, a naopak, ať mé vznešené myšlen
ky dosáhnou do všech koutů vesmíru.« 

Všichni tvořiví umělci - spisovatelé, malíři, 
keramici nebo umělci života - jsou extrémně 
propojeni s okolním světem. Např. spisovatel na 
fyzické úrovni píše na papír, který je vyroben ze 
dřeva. Dýchá, něco jí a pije. Na duchovní nebo 
emoční úrovni dýchá atmosféru společnosti. 
Umění je reakce na naše kolektivní bytí. Na to, 
co se děje kolem nás. je to jako náš rozhovor. 
Vy se ptáte, já odpovídám. |e to otázka vzájem
nosti, reciprocity. V tomto smyslu je život jak 
umění, tak konverzace. Konverzace s jiným. A to 
jiné je všechno kolem. Jsou to stromy a řeky, 
ptáci a hory, váš partner, vaše děti, vaši souse
dé, vaši předci. Zmínil jsem svou matku. I ona 
je součástí této konverzace. V tomto smyslu 
není mrtvá. A takto mohu mluvit o svém guruo-
vi, o védách. Nejsou jen věcí minulosti. Život je 
konverzace jak s minulostí, tak s budoucností. 
|e to všeobjímající a všezahrnující konverzace. 
• jsou tyto vaše názory založeny na vlast
ních zkušenostech? 
• Ano, to, o čem spolu mluvíme, pochází pří
mo z mého života. Dalo by se dokonce říci, že 
rozhovor o mém životě začal smrtí: když mi byly 
čtyři roky, zemřel mi otec, a když jsem viděl, jak 
má matka pláče, sundává všechny šperky a od 
toho dne už nikdy nenosila barevné sárí, byl 
jsem šokován, zmaten a začal jsem se ptát, co 
se to stalo, co to je smrt. 
• Je smrt všeobecným začátkem lidské kon
verzace, nebo se to týkalo jenom vás? 
• Všechno se týká všech. Přitom každá kon
verzace je neopakovatelnou součástí každého 
člověka. Můj životní příběh začal smrtí. A to mne 
vedlo ktomu, že pokud chci překonat strach ze 
smrti, přítomnost smrti a efekt smrti, měl bych 
odmítnout svět v tom obvyklém slova smyslu. 
A proto jsem se stal džinistickým mnichem. 

Džinistické náboženství vzniklo asi před 
2500 lety v Indii. Džinisté vyznávají princip 
ahimsy, neubližování žádné živé bytosti, jsou 
nenásilní a samozřejmě vegetariáni, jde to ale 
mnohem dál. Nosí např. osmkrát přeloženou 
látku na ústech, aby se nemohlo stát, že by ná
hodou polkli nějakého komára. Odkládají tuto 
látku, jenom když jedí, a při jídle nesmějí mlu
vit. Pamatuji si, jak jsem každé ráno i večer pro
hlížel svůj oděv a zavazadlo, abych se ujistil, že 
se do nich nedostal žádný hmyz, chodil jsem 
pomalu a pečlivě, abych nezašlápl žádného 
brouka nebo rostlinu, a v noci, když byla tma, 
jsem raději vůbec nevycházel. Dokonce i uvnitř 
místnosti jsem vždy před sebou zametal. 

Mniši chodí a žebrají o potravu. Mohou ale 
prosit jen tam, kde mají otevřené dveře, a při
jmout mohou jen vegetariánskou potravu, kte
rá byla nabídnuta s laskavostí. 

jako mnich jsem si nikdy nepral svůj oděv, 
ale jednoduše jsem ho nosil tak dlouho, dokud 
se nerozpadl. Nikdy jsem se nekoupal, nikdy 
jsem si nečistil zuby. jednou, když jsem seděl 
vedle svého gurua, poškrábal jsem se na hlavě 
a vyskákaly nějaké blechy. Guru mi vysvětlil, že 
jsem učinil nějakou přísahu a že bych je měl 
tedy chytit a vrátit zpět na svou hlavu. 
• A co sex? 
• Byl zakázán. Džinisté věří, že k dosažení 
mokši, konečného spasení duše, musí člověk 
odmítnout všechny touhy a tělesná připoutání, 
všechny emoce a vztahy. Džinisté tedy nemají 
manžela ani manželku, otce ani matku. 
• To zní dost odpudivě. 
• |e to džinistická reakce na smrt. jestliže život 
je samsára, nekonečný cyklus zrození a smrti, 
pak se džinistický mnich snaží z tohoto kolo
běhu vysvobodit. 
• Proč jste se pak rozhodl opustit řád? 
• Prvotním důvodem bylo to, že mi přítel vě
noval knihu Mahátmá Gándhího. Řekl jsem pří
teli, že nesmím číst žádnou nenáboženskou 
knihu, ale on namítl, že tahle kniha je v jistém, 
velmi hlubokém smyslu, velmi náboženská. 
A tak jsem si ji přečetl. Gándhí psal, že žádné 
náboženství není skutečným náboženstvím, 
dokud se nepokouší vyřešit současné problé
my života. A že náboženství, které se pokouší 
oddělit člověka od života a tohoto světa, je pou
hým útěkem. To bylo v naprostém rozporu 
s učením mého gurua. 

Dalším zjevením bylo, když jsem poprvé při
šel do velkého města. Náš průvodce měl vel
kou hůl s ostrou čepelí na konci. Ptal jsem se 
na to svého gurua a on řekl: »My nesmíme 
zbraně nosit a náš průvodce není mnich. On žije 
ve světě kompromisům Později jsem se na to 
zeptal samotného průvodce a on reagoval: 
»Myslíš si, že bych měl jen tak stát a dovolit, 
aby se něco stalo tobě nebo tvému guruovi?« 

»Ale my věříme v nenásilí,« řekl jsem. 
»Nemohl bys žít v nenásilí, pokud by tady 

nebyli lidé jako my, kteří tě chrání,« odpověděl. 
»Nepěstuješ žádné potraviny, protože při jejich 
produkci dochází k jistému násilí, např. musíš 
něco uvařit, a pokud bychom to neudělali my, 
jak bys mohl přežít?« Ten člověk přede mnou 
odhalil základní rozpor. Abychom mohli žít »čis-
tě«, bez jakéhokoli násilí, někdo jiný to násilí 
musí páchat za nás. Proto jsem se rozhodl 
opustit řád a hledat nirvánu ve světě. 

Můj život mnicha byl důležitým základem 
mého dalšího žití. Naučil jsem se zvládat fyzické 
utrpení; vždyť jsme chodili bosí po rozpálené 
zemi, po trnech, žili jsme bez peněz, bez do
mova, bez rodiny. To vše bylo v jistém smyslu 
velice dobrou zkušeností. Připravilo mě to na to, 
co mne čekalo v budoucnu při snaze o pocho
pení odtrženosti ducha od světa, je duchovnost 
jen pro světce, umění jen pro umělce, hudba 
jen pro hudebníky, a ne pro obyčejné lidi? Byl 
jsem tak připraven vykročit po nové stezce bez 
ohledu na to, jaké problémy mohla přinést. 

Vůbec nelituji svého dětství, stráveného v roli 
mnicha. Naopak jsem za tu zkušenost velmi 
vděčen. Musím říci, že mnohé náboženské řády 
již ztratily pravou duchovnost a rozmělnily své
ho ducha do organizované disciplíny. Organiza
ce se stala důležitější než hledání pravdy. 
• |e nějaký vztah mezi odmítnutím světa 
a touhou po svobodě? 
• Když jsem já odmítl svět, bylo to pro mne 
velmi osvobozující. Ani nedokážu vyjádřit, jak mi 
to tehdy pomohlo. Když to ale přestalo sloužit 
mému duchu, nastal čas odejít. Vzal jsem tedy 
rozum do hrsti a řekl si, musím odejít. Uvědo
mil jsem si, že duši mohu procvičovat v každo
denním světském životě. Svět je nádherný -
země, lidé - a člověk se musí naučit akcepto
vat i bolest a utrpení jako součást této nádhe
ry. Toto uvědomění mne vrátilo zpátky do so
ciální, politické, ekonomické a kulturní sféry. 



• Co jste dělal, když jste opustil džinisty? 
• Začal jsem pracovat s Vinobou Bhavem, kte
rý předtím spolupracoval s Gándhím a byl ja
kýmsi jeho duchovním dědicem. Snažil se o po
zemkovou reformu a pomoc nejchudším z chu
dých, sektě nedotknutelných. Chodil po Indii, 
hovořil s nedotknutelnými i majiteli půdy a vy
světloval, že půda, tak jako vzduch, slunce nebo 
voda, je boží dar a že každý člověk má na půdu 
právo. Byl přesvědčivý, statkáři půdu dávali. 

Když jsem žil jako mnich, byl pro mne život 
trochu abstraktní termín. S Vinobou jsem se ocitl 
přímo na zemi. Musel jsem řešit spoustu velmi 
praktických otázek: kde je duchovnost tváří 
v tvář bezzemkům vykořisťovaným statkáři? jak 
souvisí duchovnost s otázkami ekonomiky, po
litiky a sociální segregace? jak otevřít srdce těch, 
kteří věří, že vlastnictví půdy je něco, s čím se 
člověk narodí, že bezzemci se narodili k tomu, 
aby na ně pracovali - a že na tom přece není 
nic špatného... Právě tak obtížné je najít klíč 
k srdci těch, kteří si myslí, že osud bezzemků je 
prostě jejich osudem, a že tak díky karmě na 
druhé pracovat musí. jak jim vysvětlit, že i oni 
mají svá práva a zaslouží stejné příležitosti jako 
ti, kdo je vykořisťují. Prací na pozemkové refor
mě jsem individuální duchovnost mnicha rozši
řoval na duchovnost kolektivní. 

Přesvědčili jsme tisíce majitelů, aby část půdy 
dali bezzemkům, a ty, aby ji přijali. Nebylo to 
50 milionů akrů, jak požadoval Vinoba, ale 
4 miliony, a na nich bývalí nedotknutelní začali 
pracovat, sklízet, budovat komunity, školy... 

Klíčem k našemu úspěchu bylo to, že jsme 
odmítli považovat statkáře a bezzemky za vzá
jemné nepřátele. Brali jsme je jako partnery, 
i když si toho tehdy nebyli vědomi. 
• Vždycky jsem si myslel, že partnerství je 
založeno na vzájemnosti a společném zá
jmu, jak mohlo fungovat partnerství, kde je
den byl bohatý a druhý chudý? 
• Hovořím o duchovním partnerství. Když se 
lidé začnou soustřeďovat na skutečnost, že 
vlastníci půdy závisí na dobré vůlí a práci chu
dých, začnou se priority měnit. Skutečné part
nerství vyžaduje sociální spravedlnost a ekono
mickou rovnováhu, ale museli jsme prostě za
čít tam, kde jsem tehdy byli. Tehdejší pozem

kové hnutí Vinoby Bhava bylo primár
ně pokusem o duchovní transfor

mací, pokusem o vizi společnos
ti, v níž budou všichni partnery 
a setřou se rozdíly mezi boha
tými a chudými. Prostě jsme 
tehdy něco začali. Mnozí ma
jitelé půdy odevzdali chudým 
nejen šestinu své půdy, ale 

všechnu, a říkali: »My jsme si 
neuvědomovali, co lidem 

způsobujeme.« 

• Jak jste se chovali k těm, kteří s vámi ne
chtěli mluvit? 
• Říkali jsme si, že s námi nemluví dnes, ale 
zítra třeba začnou. Když budete chtít vejít do 
téhle kavárny, kde sedíme, musíte nejprve najít 
dveře. Pokusíte-li se vejít jinudy, narazíte. Kaž
dý vlastník půdy má takové dveře ke svému 
srdci, měkké místo, které jsme museli najít. Vě
děli jsme, že nenajdeme-li dnes, můžeme najít 
jindy. Takové dveře bývaly často zamčené. Mu
seli jsme najít ten správný klíč. Byla to těžká 
práce, ale věděli jsme, že ji musíme krok za kro
kem podstoupit. Prakticky vzato, když jsme na
razili na odpor, přišli jsme jindy a vzali s sebou 
statkářova přítele, také statkáře, který již část 
půdy bezzemkům poskytl. Doufali jsme, že ho 
vyslechne. Pokud se tak nestalo, přišli jsme jin
dy s někým jiným. 

Abyste změnil něčí srdce, musíte být vytrvalý 
a trpělivý. Vinoba Bhave začal svou pozemko
vou reformu v roce 1955 a pracoval na ní až 
do své smrti v roce 1985. Třicet let chodil po 
Indii a přemlouval majitele půdy. 
• Co byste dělal s mocným člověkem, který 
by odmítal přestat vykořisťovat lidi? Co kdy
by sáhl k násilí? Co s někým, jako byl Hitler? 
• Když hoří dům tak že už ho nelze zachránit, 
jediné, co můžete dělat, je udržet oheň v pat
řičných mezích, aby se nerozšířil na další domy. 
Nenásilí je spíše otázkou prevence, je třeba 
dbát na to, aby dům nechytil. A ubezpečit se, 
že jsou připraveny hasicí přístroje a únikové 
cesty. Totéž funguje i ve společnosti. Musíme 
vychovat své děti i svá média pro nenásilí. 
A pokud má někdo nějaký problém, neignoro-
vat ho. je třeba si sednout a promluvit si s ním. 

Co se týče Hitlera, museli bychom se zeptat 
na problémy, které existovaly v Německu po 
1. světové válce, jaké smlouvy s Německem 
jsme podepsali? Prostě jsme jen řekli: způsobili 
jste válku a teď budete potrestáni. To je to, co 
jsme udělali, a to je také to, co udělaly USA 
s Irákem, jenže tím jsme zaseli sémě nových 
Hitlerů, pokud ne nových Saddámú Hussajnů. 
Když už někdo takový jako Hitler existuje, je 
pozdě myslet na nenásilí. 

To, o čem mluvím, je dlouhodobě používat 
vzdělání, soucit, vznešenost, rovnost, úctu 
a respekt k druhým, abychom vybudovali kul
turu nenásilí. Tak jako se učíme číst a psát, ma
lovat nebo zpívat, tak bychom se měli učit, jak 
řešit konflikty. S nenásilím musíme začínat od 
malých dětí. Teprve pak můžeme postupně 
měnit média, reklamu, vlády, policii, soudy. 

Nikdo se ale o výchovu k nenásilí nestará. 
Oceňujeme násilí na všech stupních a pak se 
divíme, když vyroste takový Hitler nebo Saddám 
Hussajn. 
• Možná, že naději přinášejí některé míru
milovné domorodé kultury. Např. Semayové 
z Malajsie nebo Okanangové z Britské Ko
lumbie. 
• A nepřekvapuje, že mnohé z těchto kultur 
provozují nenásilí nejen vůči lidem, ale i zvířa
tům, jestliže zabíjíme zvířata na jatkách a mili
ony jiných jsou »produkovány« ve velmi krutých 
podmínkách na velkofarmách, pak se tato kru
tost uhnízďuje v našich srdcích a otočí se i pro
ti nám, lidem. 
• Jsme to, co jíme. 
• je to všechno propojené. Máme-li přežít, 
musíme žít v míru s přírodou. Nenásilí není jen 

otázka, jak se vyrovnat s Hitlerem, to je jenom 
špička ledovce. Nenásilí je způsob života. 
• V roce 1962 jste šel pro mír. jak k tomu 
došlo? 
• Seděl jsem právě v kavárně a v místních no
vinách upoutal mou pozornost článek o tom, že 
devadesátiletý anglický filozof Bertrand Russell 
byl uvězněn za protest proti nukleárním zbra
ním. Byl jsem šokován. Říkal jsem si, tady je člo
věk který jde v devadesáti do vězení za mír ve 
světě, za své přesvědčení. A co dělám já? 

A tak jsme se domluvili s přítelem Prabhaka-
rem Menonem a rozhodli se jít pěšky v rámci 
mírové cesty do Moskvy, Paříže, Londýna 
a Washingtonu, hlavních měst čtyřech nukleár
ních velmocí. Napsali jsme Bertrandu Russello-
vi, že ho jdeme podpořit, a on nám odpověděl, 
abychom si pospíšili, že už je velmi starý. 

Začali jsme shánět peníze, ale Vinoba na nás 
tlačil, abychom šli bez peněz. Bylo to těžké roz
hodování, protože jsme měli jít pěšky několika 
kontinenty přes země, v nichž lidé mluví tolika 
rozdílnými jazyky a v nichž žijí pod tolika růz
nými politickými systémy. Ale Vinoba nám řekl: 
»Pokud budete mít peníze, budete jíst v restau
racích a spát v motelech. Když ale peníze mít 
nebudete, budete zranitelní, budete muset dů
věřovat neznámým lidem, budete se muset 
zbavit strachu a mít spoustu důvěry. Budete tla
čeni k tomu, abyste nacházeli laskavé lidi, kam
koli půjdete.« Nechali jsme si tedy poradit 
a opustili jsme Indii bez peněz. 
• To je na vašich cestách stále stejné: ne
chráněn vstupujete přímo do jámy Ivové. 
• je v tom jistá kontinuita: prosil jsem o jídlo, 
prosil jsem o půdu, prosil jsem o mír. Tehdy už 
jsem věděl, že existují lidé, kteří skutečně dali 
kus své půdy bezzemkům, a tak jsem si říkal, 
že snad možná najdu lidi, kteří nám poskytnou 
jídlo a přístřeší. Od té doby je jedním ze základ
ních kamenů mého života důvěra. 
• A skutečně vás lidé podpořili? 
• Ano. Bylo to úchvatné. Někdy nás dokonce 
vítala celá města a všichni nás hostili jídlem 
a sladkostmi. V jednom městě nás pohostili 
a dokonce nám umyli nohy. Trochu jsem se sty
děl, ale oni na tom trvali. Ševci nám dávali boty. 
Zřízenec na poště nám dal známky. Holiči nás 
holili. Taxikáři nám nabízeli, že nás svezou, ale 
my jsme to nemohli přijmout. Mnozí nám nabí
zeli peníze, což jsme také nemohli přijmout, jed
no dítě v Polsku nás se slzami v očích prosilo, 
abychom si několik kilometrů zašli a navštívili 
jeho dům, což jsme udělali. Na hranicích vý
chodního Berlína nám jeden strážný řekl, že na 
nás dlouho čekal, aby mohl odhodit svou puš
ku a připojit se k nám. 

V Gruzii nás nějaké ženy pozvaly na besedu 
do balírny čaje. Říkali jsme jim, že podle našich 
osobních zkušeností nesou největší důsledky 
válek vždy obyčejní lidé. To jsou ti, kteří platí tu 
nejvyšší daň, to jsou ti, kteří jsou nejvíce zabíje
ni. A proto by to také měli být právě obyčejní 
lidé, tak jako my dva, kteří musí pozvednout 
svůj hlas proti válkám a zbraním, ledna žena 
dostala nápad, na chvíli odešla a vrátila se se 
čtyřmi balíčky čaje. Řekla: »Dejte každý ten ba
líček předsedům vlády v Moskvě, Anglii a pre
zidentům Francie a Spojených Států. A vzkažte 
jim ode mně, že pokaždé, když začnou myslet 
na zbraně nebo bomby, ať se na chvíli zastaví 
a udělají si čaj. To jim poskytne příležitost uvě-



domit si, že obyčejní lidé na celém světě chtějí 
chleba, ne bomby, život, ne smrt.« A my jsme 
skutečně ty balíčky čaje předali. 
• Setkali jste se s někým, kdo byl proti va
šemu pochodu? 
• Nepotkali jsem nikoho, kdo by nechtěl mír, 
nikdo ale také nevěděl, jak míru dosáhnout. 
Lidé se dost obávali. Vzpomínám si, jak nás 
v jedné ruské vesnici jeden muž pozval do své
ho domu, ale jeho žena nás okamžitě vyhodi
la. Mluvila o tom, že už má dost návštěv, které 
její muž zve do domu, ale cítili jsme, že v poza
dí jejích obav byl strach z těch nekomunistic-
kých poutníků, kteří přišli z Indie a otevřeně 
hovoří o politice a míru. 

společnost nám nabízí velice snadnou formu 
jakési falešné bezpečnosti - peníze. A tak jsme 
dnes pod nadvládou peněz. To je bohužel čas
tým jevem jak našich osobních, tak veřejných 
životů. 
• Kde má tento problém kořeny? 
• |ednou z příčin je reklama. Po celé dny nám 
ze všech stran říkají, že budeme šťastní, bez
peční, milovaní a respektovaní jen tehdy, když 
si koupíme to či ono. 
• Četl jsem, že výdaje na reklamu v USA za 
jediný den by mohly poskytnout pěti milio
nům dětí školné po celý rok. A za peníze 
utracené každý týden bychom mohli poskyt
nout pitnou vodu každému člověku na zemi. 

V USA, ve městě Albany ve státě Georgia, 
jsem šel se svým anglickým přítelem do kavár
ny. Posadili jsme se a objednali si chleby se 
sýrem a čaj. Servírka odešla a vrátila se zpět, 
aby nám řekla, že ani chleby ani čaj už nemají. 
Tak jsme si objednali kávu. I ta prý už došla. 
Tak jsme šli za majitelem, ale ten nám řekl, že 
nás odmítá čímkoli obsloužit, ať raději odejde
me. Nechápal jsem, proč tak reaguje, a zeptal 
jsem se ho na to. On vytáhl pistoli a namířil ji 
na mne. Můj přítel si stoupl mezi nás a jeden 
z jiných zákazníků nás vytlačil na ulici. Nikdy 
před tím a nikdy jindy za mých předchozích 
pochodů nehrála barva mé kůže žádnou roli. 
Kdyby ses mě ale zeptal, jestli jsem se kdykoli 
potkal aspoň s jedním člověkem, který by byl 
pro šíření nukleárních zbraní, pak by odpověď 
zněla jednoznačně - ne. 
• jaký byl rozdíl v reakcích na vaši misi? jak 
reagovali obyčejní lidé a jak ti, kteří je re
prezentují? 
• Reakce vlád byly různé, od zdvořilých přijetí, 
kdy se zdůrazňovalo, že problém není na jejich 
straně, ale na straně jejich nepřátel, až po ote
vřené nepřátelství. Ve Francii jsme byli uvězně
ni a vyhoštěni ze země. je to vždy stejné. Oby
čejný člověk je proti násilí a válce, jakmile je ale 
zaměstnancem nějaké vládní instituce, reaguje 
a mluví jinak Věřím, že se tak děje také proto, 
že jsme tak intenzivně zpracováváni propagan
dou, reklamou, výchovou a médii. Máme věřit, 
že normální život znamená mít práci, dům, auto, 
platit hypotéku, pojištění a nakonec dostávat 
penzi. Byli jsme zpracováni, abychom věřili, že 
jestliže tyto věci nemáme, jsme divní, asociální. 
• Proč si myslíte, že se lidé bojí převzít kon
trolu svých životů do vlastních rukou? 
• Strach je nejdůležitějším aspektem naší spo
lečnosti, je nám vštěpován od dětství. Rodiči, 
školou a vládami. Protože jsme vychováni 
k tomu, abychom se neustále něčeho obávali, 
zoufale hledáme jakýkoli pocit bezpečí. A naše 

• je velice důležité uvědomit si, že nejde jen 
o problém zla či zkorumpovaných politiků. Tak 
jako bylo obtížnější dostat se k srdcím bezzem-
ků než majitelů půdy, tak je někdy velmi obtíž
né najít klíč k srdcím obyčejných lidí, kteří nevě
ří, že mají právo kontrolovat své vlastní životy, 
žít beze strachu z atomových zbraní nebo mít 
dostatek čisté vody a vzduchu. Slepě následují 
své nuzné životy a neuvědomují si, že prošli 
brainwashingem, vymýváním mozku. Naše 
mysli, naše těla, naše oči a naše myšlení jsou 
nasměrovány směrem ke globální monokultu
ře. Chtějí po nás, aby se z každého z nás stal 
výrobce, spotřebitel a počítačový programátor. 

Odpověď na tyto otázky není snadná. Lidé 
musí najít odvahu. Ta odvaha musí vyrůst na 
jejich vlastním přesvědčení, musí pramenit ze 
změny jejich životů. Někdy člověk najde odva
hu ke změně třeba díky rozvodu. Někdy je po
třeba, aby se zlomila, změnila celá společnost. 
Někdy si člověk uvědomí, že ačkoli všechno se 
zdá být v pořádku, uvnitř v něm převládá pocit 
prázdnoty, neuspokojení, nenaplnění. A možná 
právě tento pocit prázdnoty může být začátkem 
procesu, na jehož konci pak zlomí své okovy. 
• Škody, které industriální společnost pá
chá na našich duších, jsou nepředstavitelné. 
Naše producentská a konzumentská společ
nost je škaredá a ve svých důsledcích nepří
jemná. Zkuste se jenom dotknout keramic
kého šálku a pak šálku z umělé hmoty. Ten 
rozdíl je značný a ani nemusíte uvažovat 
o ohromných škodách na životním prostře
dí. Zkuste jít bosky po asfaltu nebo po lou
ce. Když ztratíme tento svůj smysl pro krá
su, naše duše umřou hlady, jak dlouho ješ
tě myslíte, že vydrží industriální civilizace? 
• Sovětský svaz už neexistuje. Apartheid taky 
ne. Nemám jediný důvod předpokládat, že tato 
industriální a materialistická monokultura bude 
trvat navěky. Nedokážu si představit, že by se 
lidé nechávali takto navěky zotročovat. Celý sys

tém naší společnosti stojí na písku. Nemůže 
dlouho vydržet ani ekologicky, ani duchovně. 

Věřím, že všechny ty různé ekologické kata
strofy nás přinutí uvědomit si, v čem děláme 
chybu, a vrátit se k lepší formě žití. K organické 
potravě, k domácím řemeslům, k umění, hud
bě, poezii a půdě. Lidé si znovu začnou vyrá
bět své věci sami. Znovu začnou oslavovat 
a vychutnávat život, přírodu a lásku. A navzá
jem si to vše nabízet. Vrátí se k vzájemnosti 
a společnosti, která bude duchovní. 
• Mnozí ekologičtí aktivisté tvrdí, že jim ne
jde jen o přežití medvěda grizzlyho nebo sle
dě nebo jiného živočišného druhu. Vím, že 
některé domorodé kultury říkají totéž - že 
se snaží jen udržet svou kulturu. Mám pocit 
že i ve vaší práci jde o jakési udržení smys
lu pro společnost a vzájemné soužití. 
• V této souvislosti rád používám dvě metafo
ry. Za prvé, je to jako bychom budovali jakousi 
loď svého života, a když ji postavíme, neutopí
me se. Alternativní technologie, komunity, umě
ní, malé školy, řemesla, to všechno jsou lodě 
života. Druhou metaforou je staré rčení »je lep
ší zapálit jednu jedinou svíčku, než zabloudit 
v temnote.« je lepší začít jeden konstruktivní 
projekt, než nekonečně mluvit o tom, jak je 
všechno špatné. Kritika technologiií a velkový
roby je nezbytná, ale musíme jít dál a začít rea
lizovat alternativní řešení - což je přesně to, 
o co se pokouším ve svém časopise Resurgen-
ce a na Schumacher College. 

Snažím se podporovat vizi, která propojí du
chovní základy mého mnišského života, sociál
ní aspekty mé práce pro bezzemky a ideály 
míru, o které jsem se snažil během svých po
chodů kolem světa, s ekologickými zájmy, kte
ré jsem přitom objevil. Když chodíte pěšky, jste 
velmi blízko světu - stromům, řekám, motýlům, 
broukům. Můžete si s nimi popovídat a oni vás 
mohou naučit, jak žít. Někdy si myslím, že mé 
nohy jsou tou nejvíce tvůrčí částí mého těla 
a pěší chůze je tím nejvíce tvůrčím vyjádřením 
mé životní energie. A navíc jsem k tomu ve vel
mi úzkém kontaktu s krásou přírody. S životem. 

Neexistuje kouzelný recept nebo rychlá od
pověď na to, jak vybudovat kulturu nenásilí. je 
to těžký a bolestivě pomalý proces. Člověk musí 
mít hodně trpělivosti a soucitu. Trpělivost 
a soucit jsou dvě hlavní kvality nenásilí. A je
nom tak můžeme změnit celou kulturu, proto
že každý jsme součástí jednoho velkého hnutí, 
jedné velké konverzace. 

(Fotografie v textu zobrazují Schumacher College.) 

Na konci června 2000 vyjdou první dvě 
ze série brožur, připravených skupinou 

waldorfských pedagogů ze západní Evropy 
a USA v rámci projektu Aliance pro dětství. 

První číslo má název 
DĚTSTVÍ V OHROŽENÍ 

a zabývá se současnou tendencí zkracovat 
dětem jejich dětství. 

Druhé číslo DROGY A ZÁVISLOST 
je věnováno problematice drog a závislostí. 

Cena brožury je 25 Kč, objednat ji lze na 
Asociaci waldorfských mateřských škol, 

Hájkova 1, 130 00 Praha 3 
tel./fax (02) 697 69 19. 



Dougtas Rushkoff je již léta znám svými nadšenými, ale poučenými a z praxe vycházející
mi knihami a články, které obhajují pozitivní roli nových komunikačních technologii, pře
devším počítačů a internetu (viz např. jeho článek Kyberie se otevírá v dnes nesehnatel-
ném prvním čísle časopisu MANA z roku 1995). Rozmach televize, počítačů a internetu vidí 
ne jako většina veřejnosti, tedy jato jakousi prodlouženou ruku vlády, instituci nebo ně
koho, kdo nás ostatní kontroluje, ale spíše jako v ý r a z tvořivosti skupiny mladých kaliforn
ských průkopníků. Nesouhlasí s názorem velké skupiny lidí, kteří vidí v technologiích po
pření duchovnosti. Tvrdí, že technologie má právo na rozvoj jako cokoli jiného na Zemi. 

Problém vidí fen v tom, jak my lidé s technologiemi zacházíme, jakým způsobem a v jakém směru, jeho otáz
ka zní prostě: »Probouzí nás technologie nebo spíše uspává?« 

Rushkoff varuje obvyklé povrchní konzumenty čehokoliv, že by neměli sednout na lep propagandě 
a reklamě. »Žít zábavně a radostně nevyžaduje utrácet tolik peněz, jak nám tvrdí reklama. Ta po mně neustá
le vyžaduje, abych utrácel, byl sám a byl nešťastný. Když například hraji s přítelem čtyři hodiny nějakou, třeba 
deskovou hru, bavím se královsky, ale to je pro naši ekonomiku problém. Existuje však naděje a ta tkví v tom, 
že nám z toho všem bude d i v e či později špatněji 

Krmíme a nacpáváme se, podle Rushkoffa, stále rychleji. Stále rychleji plníme své touhy. Co se ale stane, 
když něco rychle zhltáme a přecpeme se tím? Je nám pak špatně a někdy z toho dokonce zvracíme. »Nenechte 
si radit od jiných,« naléhá Rushkoff. »Každý, kdo v á m tvrdí, že to musíte udělat nebo mít dnes, jinak to pro
pásnete, není váš přřteL« 



Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že má tasem-
nici. Vyzkoušel už všechny možnosti, ale ne 
a ne se tasemnice zbavit. Doktor ho uklidnil, 
že si nemá dělat starosti a nařídil mu, aby zí
tra přišel s banánem a sušenkou. Muž byl tro
chu udiven, ale protože lékaři s dobrou repu
tací věřil, druhý den přišel s banánem 
a sušenkou. Doktor muže požádal, aby si sun
dal kalhoty a předklonil se, pak mu strčil do 
zadku banán, počkal minutu a zastrčil i su
šenku. Pak mu řekl, že má docházet denně 
po celých čtrnáct dní vždy s banánem a su
šenkou. 

Tak to šlo celých čtrnáct dní. Doktor zasu
nul banán, počkal minutu a zasunul sušenku. 
Po čtrnácti dnech doktor muži nařídil, aby si 
přinesl banán a kladivo. Muž se trochu obá
val, co se bude dít, a když se předklonil a lé
kař zasunul banán, třásl se strachem. Ale dok
tor jen držel kladivo ve vzduchu a čekal. Po 
třech minutách z mužova konečníku vylezla 
tasemnice a ptala se: »Kde je moje sušenka?" 
Buchl Kladivo dopadlo na hlavu tasemnice 
a pacient byl vyléčen. 

Ta tasemnice to jsme my. Kultura tak zá
vislá na koncích, že bychom raději zemřeli, 
než abychom lidský příběh nechali vyšumět 
do ztracena, jsme svou kulturou vycvičeni 
v očekávání závěrů jistot a konečných řešení. 

Přes všechny ty řeči o tom, že mladá ge
nerace je apatická a vykolejená, mohou být 
právě mladí, co se týče vyrovnání se s nejis
totou naší chaotické doby, o krok před námi. 
Velmi dobře se vyznají ve zmedializovaném 
elektronickém světě, ve kterém jsou dospělí 
pouhými přistěhovalci. Možná, že místo aby
chom si zoufali nad tím, že zdánlivě nesmysl
ně utrácí drahocenný čas (od videoher 
k Beavisovi a seriálu o Simpsonových), raději 
bychom se měli podívat na to, co tyto aktivity 
mladým lidem nabízejí. Říkám jim screenage-
ři (screen = obrazovka), jsou to totiž právě oni, 
kteří jsou imunní vůči televizní propagandě 
a jejím sponzorům, a jsou to právě oni, kdo 
možná budou schopni rozbít ono hypnotické 
kouzlo, které leží na nás všech ostatních. 

Ne nadarmo nenazývají to, co se předvádí 
v televizích, »programem«. Televizní zaměst
nanci a šéfové se totiž nestarají o to, co uvi
díme na obrazovkách svých televizorů - oni 
programují nás, diváky, je to jednoduché: vy
tvoř postavu jako jsme my - někoho, se kte
rým bychom se mohli identifikovat - a vymysli 
pro ni nebezpečné situace, ve kterých bychom 
se o ni mohli bát, a pak neustále zvyšuj ne
bezpečnost situací. A když už bude napětí ne
snesitelné, postava najde zázračně cestu 
z nebezpečí. Produkt, ideologie, morálka nebo 
mínění. Zbaví nás to napětí, musíme akcep
tovat dané řešení a sponzoři si mnou ruce. 

Tento druh programování funguje jenom 
na poddajném a připraveném publiku. Kdysi 
dávno, než vznikly ovladače, jsme se museli 
zvednout z křesla nebo z pohovky a fyzicky 
dojít k televizoru a přepnout kanál. Stálo nás 
to přinejmenším 40 kalorií. Dnes už jsme po
slušní diváci a akceptovali jsme své progra
mování, jsme pyšní na schopnost dokoukat 
se na něco až do konce. 

Navíc si stěžujeme na to, že pozornost na
šich dětí je nebezpečně krátká. Screenager, 
vybaven dálkovým ovladačem, přepíná kaná
ly z pořadu na pořad pouhým hnutím jedno
ho prstu. Tisícina vydané kalorie a je svobod
ný. Toto sudování mladých lidí po televizních 
kanálech možná vůbec není důsledkem krat
ší pozornosti, ale spíš snížené tolerance ke 
snaze být programován. Odmítají prostě ne
chat se dotáhnout až k okamžiku vrcholného 
napětí. 

joysticky je vybavily ještě něčím výkonněj
ším. My dospělí si myslíme, že obraz na ob
razovce je nezměnitelný. Podle nás jen lidé 
jako Rupert Murdoch (či Vladimír Železný, 
pozn. překl.) mají schopnost s tím něco udě
lat. Ale naše děti tak činí denně. I ty nejkrutěj-
ší videohry nabízejí hráčům možnost manipu
lovat světelnými body na své obrazovce. Mla
dí tak už neberou televizní obraz jako téměř 
božskou pravdu, která do jejich domovů při
téká odněkud z kouzelného pramene: ko
mentátor televizního zpravodajství je prostě 
muž ve středních letech, který si hraje s vlast
ním joystickem. 

Malé videokamery, myši počítačů a jejich 
klávesnice udělaly z dětí aktivní výrobce mé
dií. Monitor už není jen zařízení pro příjem: je 
to nástroj sebevyjádření. Screenager může 
sdílet své vlastní myšlenky a svá pozorování 
s jinými sobě podobnými. Každý může stvořit 
televizní postavu. Každý může napsat své 
myšlenky na obrazovku monitoru a poslat je 
na pouť kolem celého světa. Stále víc jich to 
díky internetu také dělá. Místo toho, aby byl 
tento nový interaktivní mediální prostor osla
vován, většina mainstreamových osobností 
před ním varuje. Věhlasné časopisy píší 
o elektronickém svádění nebo o kyberpornu 
a obviňují Simpsonovy a Beavise z toho, že 
ničí mysl mládeže. A přitom je to možná prá
vě naopak - tyto pořady jsou odpovědné za 
nově nalezenou mediální gramotnost Možná, 
že to, co skutečně tradiční média rozčiluje, je 
tušení, že tihle mladí se prostě probouzejí 
z mediální hypnózy. 

Možná, že předtím, než začneme instalo
vat do našich televizorů zařízení, které zablo
kuje přístup dětí k některým pořadům, by
chom se měli podrobněji zamyslet nad tím, 
proč naše děti věnují tolik času a energie te
leviznímu sudování a internetu a jaký pozitiv
ní efekt to na ně má. Co když je všechno ji
nak a jejich fascinace novými médii je prostě 
připravuje na budoucí zatím neznámé druhy 
povolání ve společnosti zítřka. Možná, že by
chom se od nich spíše měli těmto aktivitám 
učit, abychom přežili ve stálé chaotičtější 
a technologičtější budoucnosti. 

Zároveň se schopností screenagerů snižo
vat toleranci k pasivnímu naprogramování při
chází zvýšená pozornost. Dítě dokáže sledo
vat a obstojně chápat pět nebo více televiz
ních programů najednou: přepíná mezi kaná
ly tak, že je schopno zachytit důležité okamži
ky v každém z nich. jaká může být lepší pří
prava pro hi-tech povolání, při kterém budete 
muset browsit internetem, vyřizovat e-maily, 
telefonní záznamy a neustále nové burzovní 

informace, probíhající několika obrazovkami 
před vámi? 

Naše děti jsou již dnes daleko vyspělejší 
konzumenti a výrobci médií. Hraní videoher 
zkvalitňují koordinaci a spolupráci oko-ruka. 
Vyhrát takovou hru je, jinými slovy, zvládnout 
nový software. A co je nejduležitější, naše děti 
tak samy pro sebe demystifikují televizní ima-
ge. Počítač, modem a televizor jim poskytuje 
okamžitý přístup k informacím z celého svě
ta. Navigace v celosvětové síti je mimo jiné 
učí, jak se hladce pohybovat zdánlivě nesou
vislými říšemi dat a názorů a jak mezi nimi 
rozlišovat. Seriály jako Beavis neučí děti, jak 
rozdělat oheň, je spíše mediální dekonstrukcí 
rozložení dosavadních způsobů převládající 
videokultury s jejími neustálými komentáři. 
Děti už se nekoukají na MTV. Pokud videokul-
tura přispěla k demystifikaci rozhlasových 
hvězd, Beavis a jiné podobné seriály demys-
tifikovaly i hudební videokulturu. 

Simpsonovi jdou ještě dále. To, co na nich 
láká, není jakási obvyklá televizní pouť až 
k vrcholnému závěru, jde o pochopení me
diálních vztahů. Rozhodující okamžik překva
pení netkví v tom, zda Bart najde zbraň - jde 
tady o rozpoznání, že tato scéna paroduje 
Akta X nebo známou reklamu na pivo. Seriál 
tak pomáhá divákům najít a rozpoznat me
diální strukturu, jež je běžnému divákovi skry
ta. Pomáhá to mladým nalézt v chaosu řád. 

Pokud nic jiného, měli bychom se alespoň 
zbavit mýtu, že jsou to naše děti, se kterými 
je něco v nepořádku. Nová generace scree
nagerů nevyrábí současné videohry a neza
plňuje jimi obchody. Videohry byly vymyšleny 
a vyrobeny dospělými, kteří použili technolo
gii původně vymyšlenou pro vojenské simu
lace války. Teprve až naši mladí dorostou 
a budou sami navrhovat hry, budeme si moci 
z důsledků, které na ně tyto hry mají, udělat 
přesnější závěr. 

A to je ta skutečná výzva stojící před námi: 
nalézt odvahu dát dětem tyto nástroje do ru
kou a počkat si na to, co s nimi udělají. Ať už 
je to hra, která klukovi umožní vymyslet si 
vlastní dobrodružství, nebo malá videokame
ra, se kterou může natočit vlastní TV pořad, 
děti by měly mít možnost a moc utvářet vlast
ní zábavu podle vlastních potřeb. Tudy by 
měly směřovat snahy starostlivých rodičů. 
Možná pak budeme další generací příjemně 
překvapeni. Koneckonců jsou posledním vý
vojovým modelem lidských bytostí. 

Děti jsou v jistém smyslu naši staří. Přišli 
ze starší kultury než my - kultury, o které vě
řím, že je začátkem jejich dospívání. Možná 
se daleko obtížněji programují, aby se stali 
dospělými podle našich představ, ale jejich 
přirozený odpor k autoritářství a tolerance 
k nejistotě jim bezpochyby pomohou k cestě, 
na které se nepotkají s apokalypsou, s níž to
lik dospělých počítá. 

Naše děti nejsou apatické. Možná se od
pojily, ale jen od iluze, že jejich osud je před
určen. Cítí, že každý, kdo je zkouší přinutit 
k úzkosti, není jejich přítelem - jen dobře pla
ceným doktorem s kladivem ve vztyčené paži. 

Přelomil VM 



Na květen roku 2000 budou mnozí Pražané vzpomínat stor, začal jsem dělat větší věci. Dřeva jsem měl dost, pro-
jako na tropické období. Ideálním prostředím uprostřed tože kolem všude padaly lípy. Tam jsem žil celých deset 
rozpáleného města se ukázaly prostory kláštera premon- let. V roce 1996 jsem se najednou rozhodl, odjel do In-
strátů na Strahově, kde probíhala výstava soch Petra Ka- die - a tím se všechno změnilo, 
vana. Ten již tři roky tvoří a pracuje vždy část roku • Od počátku jsi ale cílevědomě tvořil. Kde je rozdíl 
v kamenické dílně v tamilnádském městečku Mamalla- mezi tím, kdo se přizpůsobí, a tím, kdo nedá pokoj 
puram - a témata a názvy soch z černé indické žuly tomu a tvoří? 
odpovídaly. Ve studených sálech kláštera se navíc také • V pocitu, že něco potřebuješ, že hledáš. U mne je to 
téměř každé odpoledne povídalo a hrálo - indicky i jinak spojeno i s místem. Když už jsem nemohl vydržet v Praze, 

odjel jsem na venkov, a když už jsem nemohl vydržet 
• T y s byl loutkář, řezbář... Čím jsi vlastně byl? V ž d y ť tam, ocitl jsem se v Indii. Člověk najednou cítí, že mu něco 
tys přece vystudoval ekonomickou školu... chybí. A tak začne hledat, ptát se, trochu se trápit. 
• To je právě problém. Začal jsem se sochami. Předtím • Většina lidí se trápí, ale zůstane sedět, maximálně 
jsem vystudoval zahraniční obchod, ale už na škole jsem si vezme prášek proti bolení hlavy... 
věděl, že to dělat nebudu. Pak jsem přišel z vojny, ka- • Už když jsem chodil do kanceláře, tak jsem zjistil, že 
marád mi dal kus dřeva, a tak jsem si koupil dláto a začal většina lidí neustále tvrdí, že je to nebaví, že toho ne-
dlabat do dřeva. Zkoušel jsem předtím fotografovat, zkou- chají, že půjdou jinam, ale stejně tam celý život zůsta-
šel jsem psát, ale pořád to nebylo ono. Při práci s dřevem nou. Když jsem odešel na venkov a přijížděli za mnou 
do toho člověk musí vložit fyzickou energii a to mi vyho- přátelé, tak mi říkali, jak je tam krásně, že toho taky 
vovalo. Pět let jsem takhle pracoval se dřevem v prádel- v Praze nechají a odstěhují se na venkov, ale na konci 
ně, než jsem měl možnost to vystavit. Od té doby jsem víkendu už zase naskákali do svých aut. Když dnes ne
se tomu začal věnovat vážně. Stal se ze mne sochař. Pak komu řeknu, že žiji v Indii, všichni říkají, jak to musí být 
se objevily loutky, hráli jsme divadlo a já jsem začal vy- kouzelné. 
řezávat figury a tváře. Nejdříve to byly loutky pro Hobita jak na Malé Lhotě, tak v Indii jde o samotu. K tomu, 
a pak jsme s Ctiborem Turbou udělali představení. Lout- aby člověk opravdu mohl něco dělat, potřebuje umět být 
ky se pak pomalu začaly propojovat se sochami a vznikla sám. Myslím, že to je nějaké puzení, které má každý člo-
série panáků, kteří mají klouby. Potom jsem se přestě- věk Někdy je tak silné, že překonáš všechny překážky 
hoval na Malou Lhotu, a protože tam jsem měl větší pro- a když něco doopravdy chceš, tak to dokážeš. 



• To by znamenalo, že každý člověk je po
tenciálně svobodný a umělec, jen se větši
ně lidí nedaří překonat ty překážky... 
• Já bych to neaplikoval jenom na otázky 
umění, spíše jde o to, že člověk především 
vytváří svůj život. Když něco člověk začne dě
lat a pak řekne, že to je ono, tak to není ta
kové, jako když se nejprve naučí žít. Musí na
jít svůj životní styl. Najít to sám pro sebe. Člo
věk musí poznat sám sebe a zjistit, co potře
buje, co mu chybí, a když pak takový život 
začne žít, věci, které vznikají, to začnou odrá
žet. Každý člověk má k dispozici čtyřiadvacet 
hodin denně. 

|á jsem se v té kanceláři nedokázal reali
zovat, cítil jsem, že to nejde. Nevěděl jsem, 
kam tu energii nasměrovat. 
• T v é odchody tak byly jaksi postupné, ne 
tak náhlé jako odchod do Indie... 
• Hodně zajímavé v Indii bylo, když jsem si 
uvědomil, že poprvé v životě jsem skutečně 
naprosto sám. Neměl jsem o co se opřít, ne
platilo nic z toho, co jsem znal. Na Malé Lho
tě jsem sice byl odloučen, ale lidi za mnou 
jezdili a já jsem se také kdykoli mohl zved
nout a zajet si do Prahy. Všechno bylo zná
mé, včetně prostředí. Najednou jsem se do
stal do Indie a všechno bylo jiné. Uvědomil 
jsem si všechny ty svazující limity, do kterých 
se rodíme, které do nás otiskne škola, za
městnání, skupina přátel, pořád jsi někde 
umístěn. Do Indie jsem přijel sám jen 
s batohem a bylo úžasné, že jsem se mohl 
pohybovat úplně nezávisle. Mohl jsem sed
nout na vlak a za třicet hodin být někde úpl
ně jinde. To se mi moc líbilo. I když jsem vů
bec nepočítal, že to dopadne, jak to dopadlo. 
Prakticky jsem už měl odlétat domů, když 
jsem se dostal do Mamallapuramu, a tam 
jsem se rozhodl, že dál už nepojedu. 
• Z týchž důvodů jsem si já kdysi vybral 
laponsko - jako zemi, kde je všechno ji
nak a kde nic z toho, co znám, neplatí. 
• Člověk si musí sáhnout na něco, co třeba 
ještě nikdy nepoužil. 
• To je ale základ jakékoliv umělecké 
tvorby. Člověk tím, že vytvoří něco nečeka
ného, úplně nového, že něco udělá jinak, 
jednak riskuje, protože neví, jak to dopad
ne, a jednak vykročí k tvůrčí svobodě. Čím 
víc riskuješ, tím víc můžeš z ískat 
• V tom je problém masovosti. Každý, kdo se 
rozhodne někam se vydat, se musí rozhod
nout a vydat se tam sám, individuálně. Vydá
vá se tam, kam nikdo jiný nemůže, já nikdy 
neodsuzuji nic, co dělají druzí, pokud to ně
komu neškodí. Protože i ta slepá ramena musí 
někdo objevit a říct, to rameno je slepé, jak
mile ale jedou všichni v jednom proudu, tak 
nikdo nic neobjeví, nikdo nic jinému nedá. 
• Tvoje dlouhodobé hledání tě ale vyčisti
lo natolik, že jsi v té malé tamilnádské ves
ničce něco ucítil a rozhodl se. Kdyby ses 
tam ocitl přímo na cestě z kanceláře, asi 
bys necítil nic Go se tenkrát stalo? 
• Oprostil jsem se ode všeho. Když člověk 
pracuje tady, neustále srovnává nebo z toho 

dělá velkou vědu, lidi se vzájemně pošťuchu
jí. A tam najednou sto chlapů ráno vstane 
a začne bušit do kamene. Najednou jsem ucí
til obrovskou energii. Ve jejím světle jsou 
všechny předchozí sváry a problémy zbyteč
né a malicherné. Přitom na těch sochách ni
kdy není to, co je na většině evropských děl 
na první pohled viditelné - podpis autora. 

Ucítil jsem vůni opravdového řemesla. Pro
to jsem také žil na Malé Lhotě. Tak jsem si 
pak mezi nimi zkusil udělat některé své malé 
věci nebo ty, které jsem ještě neudělal. 
• jak se dívali na toho divného cizince, 
který vtrhl mezi ně a začal bušit do žuly? 
• No, oni si každého příchozího váží jako 
potenciálního zákazníka. Všichni člověka obí
hají a poklepávají ho po ramenou, aby tam 
co nejdéle vydržel a objednal si nějaké so
chy. Postupně jsem ale začal přinášet své 
nápady a příjemně mne překvapilo, že to za
čali respektovat. Byla v nich řemeslnická po
kora. Pokud člověk cokoli udělá a není to blá
bol, oni se snaží tomu porozumět. 
• T v é sochy pro ně musely být jako z jiné 
galaxie... 
• Ti mladí kluci, kteří pro mne pracují, si v ži
votě nepřečetli jedinou knížku o umění, ale je 
to v nich. Oni dělají kopie věcí z 11. století. Ty 
sochy jsou původem prastaré, ale jsou doko
nalé a současné. Není na nich nic špatného. 
• S Indií se často spojuje slovo karma, je 
tvůj pobyt v indické dílně karmický? 
• já jsem o tom moc nepřemýšlel. Nikde jin
de v Indii mi to tak nepřipadalo, ale když jsem 
přišel do Mamallapuramu, tak to tam bylo. 
Zrovna se tam celá skupina mužů připravo
vala vykonat svou pout Všichni měli černé 
oděvy, byli zarostlí, protože se čtyřicet dní ne
smějí stříhat a holit, a já jsem v mnoha z nich 
viděl svého tátu. 
• Pokud na vteřinu přesně znáš dobu své
ho narození, je jisté odvětví astrologie, as-
trokartografie, schopno člověku zjistit, zda 
patří na místo, ve kterém žije, nebo ne... 
• Jeden swámí mi dělal horoskop, ale to 
jsem věděl, že to odflákl. Když však se mnou 
točil přítel dokument zašel si za guruem, kte
rý mě vypravil na mou swámíovskou pouť, 
a zeptal se, zda to není divné, když tam něja
ký Kavan praktikuje hinduismus. Vždyť se pře
ce říká, že hinduistou se člověk narodí. A on 
se tak na něho podíval a řekl: »Petr byl 
v minulém životě Bengálec, ještě tady deset 
let bude žít, stane se z něj svatý muž, pak se 
vrátí domů do Čech a bude se věnovat sociál
ní práci s dětmi.« Tak a co teď s tím? 
• Co se děje v člověku, který byl vycho
ván v křesťanské kultuře, a pak vykonává 
svou pouť jako swámí? 
• já duchovní věci nestuduji, prostě je dělám. 
Když jsem se na pouť připravoval, věci se 
zjednodušily. Člověk si dá na krk malu, dva
krát denně chodí do chrámu a skutečně cítí, 
že je to očišťování. Prostě dělá a dodržuje to, 
co se dodržovat má. Ta pouť sama, to už je 
docela krušné, je to 800 kilometrů, jelo nás 
patnáct, a protože Indové milují ryčnou hud

bu, šest dnů a nocí jsem byl očišťován veške
rou tou cestovní námahou, těmi zpěvy... Na 
cestě zpět jsme navštívili celou řadu chrámů. 
Prostředí na člověka neobyčejně působí. Nedá 
se říci, že bych z toho byl unesen, ono to tam 
je všechno jaksi samozřejmé. 
• V tomto smyslu je velmi nepřirozené, 
když si Čech oholí hlavu, udělá tečku na 
čelo a zpívá bhadžany na Václaváku... 
• Když přijedu sem, tak to vše samozřejmě 
končí. Já už jsem předtím praktikoval na cha
lupě zazen a to mi také hodně pomohlo. Ty 
jakoby vnější exotické atributy se rozplynou 
a všechno je pak obyčejné, normální. Člověk 
si začne vážit věcí, začne být pokornější. 
V každodenních cestách do chrámu je poko
ra a to by se pak mělo dostat do všedního 
každodenního života. 
• Byl jsi na Manhattanu? 
• Byl. Sice jsem žil na Malé Lhotě a říkal si, 
že už tam zůstanu, a když mě různí kamarádi 
lákali do New Yorku, tu »šílenou« konzumní 
společnost jsem odmítal. Pak se ale stalo, že 
můj syn vyhrál letenku do N. Y., a protože mu 
bylo teprve šestnáct, letěl jsem s ním. Přiletěli 
jsme v neděli ráno, bylo krásně a my se pro
jížděli ulicemi Manhattanu, večer jsme se pro
cházeli ulicemi a najednou jsme cítili to, co 
jsem potkal zase až v Indii - tam to hned 
naskočilo - ohromnou energii. Energii z kaž
dodenního lidského zápasu. V Indii lidé kaž
dý den bojují o přežití a je to tam cítit stejně 
jako na Manhattanu. Tamní svět má náboj. 
A tak jsem v Indii vytesal Manhattan. Prostě 
to tak je. Mě to nijak zvláštní nepřipadá. 

• Dá se porozumět tak jiné kultuře? 
• Myslím, že je to hodně těžké. Člověk to 
nepozná, dokud se nedostane do nějakého 
konfliktu. Jednou jsem musel jednoho mladé
ho dělníka propustit. A najednou, jako když 
z děr vylezou hadi, se něco stalo. Ukázalo se, 
že tam existuje nějaká skoromafie, a někdo 
začal vyhrožovat vedoucímu mé dílny a já 
jsem se do toho musel ponořit víc, než je 
u cizince obvyklé, a zjistil jsem, že ani po třech 
letech pobytu mezi nimi nechápu, o co tam 
jde. Když chce člověk něco přesáhnout, když 
chce jít hlouběji, narazí. Nemá tušení o prou
dech někde v hlubinách. 
• Jsi Evropan a t e ď máš již delší zkuše
nost s téměř pradávnou kulturou Indie. Ži
ješ obklopen moderními technologiemi 
a přitom celé dny tesáš dlátem do kame
ne, jaká je podle tebe a z tvé nynější per
spektivy budoucnost světa? 
• Všechno se to promíchá a bude se to mu
set nějak pročistit Nejlepší by bylo, kdyby se 
ze všeho, co je nabízeno, vybralo jen to nej
lepší. Zatím je to bohužel obráceně. Nápor 
amerikanizace v Indii je obrovský. Nabízí se 
vždy ty snadnější věci, které bezprostředně 
uspokojují konzum. Chápu to. Lidi třeba po té 
televizi touží a se závistí pozorují cizince, kteří 
jsou vždy ozvláštnění hodinkami, kamerami, 
jednou jsem viděl, jak k jednomu z nejslav-
nějších chrámů přijeli dva Evropané na těch 
nejsiinějších a nejkrásnějších motorkách. 



V kuklách a v oblečení vypadali jako z kosmu. 
Okamžitě se srotil dav čumilů, který se celé 
hodiny nehnul. Ti kluci pak své motorky mu
seli přikrýt plachtou. Přitom vedle v chrámu se 
právě konal náboženský festival. 
• V tomto smyslu mi připadá tvůj host, 
hráč na tabla Maharudra, jako určitý pří
klad člověka, který je profesionál, a přitom 
je tím, co dělá, tedy hudbou, tak oduchov-
nělý, že jen tak snadno nepodlehne láka
dlu technologie a konzumu. Na druhé stra
ně, protože byl mnohokrát hrát v USA 
i v Evropě, a právě proto, že je to mistr 
a hodně toho umí, byl akceptován bez ja
kékoli přezíravosti. 
• Ono je to vždy trochu jinak. On je zajisté 
velmi duchovní člověk, denně medituje, ale už 
jsem ho také zažil v krizových chvílích, kdy se 
zachoval z mého pohledu běžně. Zdá se mi, 
že si možná trochu spletl Čechy a Německo, 
nepodařilo se mu tady prodat výhodně tabla, 
a tak když odsud narychlo odjížděl, šlo mu 
spíš o to, aby si zařídil důchod. 

Ideální je, když jsi zabezpečený - pak se 
můžeš věnovat duchovnu. Celkem blízko leží 
Auroville, kde žijí stovky cizinců příkladným 
duchovním životem, ale bez peněz tam ne
můžeš. 

Duchovno je dnes v Indii docela výnosný 
byznys, je tam spousta ášramů, do kterých 
jezdí z Evropy lidi si zameditovat a pak se 
doma chlubí, že meditovali v Indii, a znovu 
vydělávají peníze. Mají ale dojem, že pro sebe 
něco udělali, je to asi stejné, jako když někdo 
dělá jogging nebo strečink. 
• jak jste se s Maharudrou potkali? 
• |á jsem do Bombaje přiletěl pozdě v noci 
a nechtěl jsem tam zůstat moc dlouho. Chtěl 
jsem cestovat někam dál, a tak jsem nechtěl 
usnout a nechtěl jsem ani opustit budovu le
tiště, abych se nenechal zlákat a nějaký pod-
fukář mě pak neodtáhl do nějakého hotelu. 
Nakonec jsem to stejně nevydržel, ve čtyři 
ráno mě někdo odtáhl a stejně mě pak okrad
li. Tak jsem si koupil lístek na vlak a měl jsem 
den času. Byl jsem unaven, vyčerpán, přecitli
vělý. Pořád jsem si říkal, že se nesmím ne
chat nikým přemluvit a stejně mě nějaký Srí-
lančan otravoval tak až jsem před ním nako

nec utekl do galerie. Právě tam jeden Austra
lan připravoval vernisáž své výstavy. Tak jsem 
ho požádal o azyl a při vernisáži jsem se pot
kal s Maharudrou. Podívali jsme se na sebe 
a cítili jsme, že je mezi námi něco blízkého. 
On mne pak doprovodil na nádraží a od té 
doby jsem ho neviděl. Až za dva roky jsem 
mu zavolal, protože mě napadlo, že by mi 
mohl zahrát právě na této výstavě. 

Prvních čtrnáct dnů tady v Praze byl vyni
kající, zářil. Pravidelně medituje, ale připadá 
mi, že jeho styl života je poněkud sobecký. 
On nic nenabízí. Když jsem mu před odletem 
řekl, že s ním půjdu do obchodu koupit něco 
jeho příbuzným, třeba jenom čokoládu, rezo
lutně odmítl. On se stará jen o sebe. 
• Jak si zahrál s Lucií? 
• Hrál na mé vernisáži. |á jsem pozval i kluky 
z Lucie, které už dlouho znám, a ti mu dali 
mikrofon; možná ho trochu podcenili. Maha
rudra se rozjel a ostatní, jako třeba bubeník 
David Koller, už pak jen tak ťukali paličkami. 

Pak si ale zahrál s Lucií na jejich koncertě 
na zimním stadionu v Liberci. Měli jenom 
malou zkoušku a před mnoha tisíci lidmi to 
Maharudra rozjel tak že publikum řvalo nad
šením. To je to, cos naznačoval: když někdo 
něco umí, tak vůbec nezáleží na tom, jestli je 
z Afriky, z Indie nebo japonska. 

Oni ho zvali na dalších pět koncertů, ale 
on odmítl, jakoby se v něm něco zlomilo. Tý
den byl nadšený a připravený dělat všechno, 
ale pak najednou začal být zasmušilý. 

já jsem ho vzal na Malou Lhotu. On se 
chvíli procházel, pak si sedl do kuchyně, chví
li mlčel a prohlásil: »|á se už do Indie nevrá
tíme |ako by na něho dýchlo totéž, co já tam 
cítím. Říkal, že si tam bude meditovat a ob
čas prý zahraje. Potom jsme mu promítli ten 
televizní dokument, natočený v Mamallapu-
ramu a to asi na něho dýchlo a od té doby 
už byl spíše zamlklý, nereagoval ani na zá
jemce o hru na tabla, jen tak polehával na la
vičce. Možná je to otázka stáří. 
• Berou tví kameníci život karmicky? 
• My o tom tady moc nevíme, ale tam kasty 
fungují pořád. Oni ale mezi sebou velmi přes
ně rozlišují. Když jsem měl vernisáž výstavy 
v Mádrásu, přišel tam jeden konzul, Tamil, 

a ten si nevzal ani sklenici vody. Z příslušníků 
té nejvyšší vrstvy, a člověk je pozná podle 
oblečení a nějakého zlatého prstenu, je oka
mžitě cítit nadřazenost. 

Hodně obyvatel v Mamallapuramu bylo ze 
sekty nedotknutelných. Dnes už se to nebere 
tak přísně, ale když za mnou Maharudra po
prvé přijel do dílny, okamžitě na všech ostat
ních bylo vidět, že vědí, kam patří on a kam 
patří oni. já mezi nimi rozdíly nikdy nedělám 
a dovedu vyjít s každým. 
• Co se týče tvorby, příslušnost ke kastě 
může být i limitujícím faktorem... 
• Ono je to možná pro ty lidi trochu pohodl
nější. |sou to lidé talentovaní, ale nikdy ne
udělají nic svého. Mně to na jedné straně vy
hovuje, protože dělají jen to, co chci, na dru
hé straně jim ale zase chybí tvůrčí invence. 
Někdy je to docela práce, přinutit je dělat něco 
jinak Oni to odmítají pochopit Všechno je 
přeci dané. V Amritsaru jsem se seznámil 
s dvěma velmi vzdělanými Indy a pak jsem 
byl překvapen, jak se chovali např. k rikšovi. 
Když jsem se na to ptal, tak mi řekli, že on už 
nemá šanci, jeho děd byl rikša, jeho otec byl 
rikša a i jeho děti a vnuci budou rikšové. Snad 
se rikšovi podaří, když bude hodně poslou
chat, zrodit se v příští inkarnaci do lepší kasty. 
• Možná je právě střetávání rozdílných 
kultur počátkem vzájemného předávání vý
hod každého z odlišných přístupů. Když 
jsem se učil hrát na tabla a zkusil něco ji
ného, můj učitel se zhrozil a neustále opa
koval, že se to nesmí. Indičtí tablisté hrají 
už několik set let stále stejně. Teprve ně
kteří mladí, žijící třeba půl roku v N e w Yor
ku a půl roku v Dillí, jsou schopni nějakých 
»revolučních« kroků. Zakir Hussajn, s nímž 
jsem o tom mluvil, potvrdil, že v Indii ne
smí hrát tak, jak hraje v N e w Yorku. Snad 
právě západní hledačství a experimentátor-
ství, odvaha vykročit jinam mohou oživit až 
příliš konzervativní tradici. »|istota« kastov-
ního systému brzdí rozvoj společnosti. 
• Málo se ví, že např. Bangalore, hlavní měs
to státu Karnataka, je líhní těch nejlepších in
dických softwarových vývojářů, vyžadovaných 
a stále více oceňovaných i v USA. Oni jsou 
velmi trpěliví a asi doopravdy vydrží u počíta
če sedět dvacet hodin denně. 
• Asi to není náhoda. Indové byli přeci 
v ž d y výbornými matematiky. V Bangalore 
sídlí i slavná bubeníčka škola; učí tradiční 
hindustánské i karnatické rytmy. Indický 
rytmický systém je obdivuhodně, až algo
ritmicky propracovaný. 
• Často jsem uvažoval, proč zrovna Indie. 
Proč právě v Indii je tak živoucí spiritualita. To 
slunce tam je silné, ale zároveň velmi ener
getické. V Africe je slunce až moc, v Itálii je 
taky dost slunce, ale zas tam něco chybí. 
Něco v tom podnebí a samozřejmě taky v li
dech je, co je tak niterně duchovní. Není mi 
to jasné. Když tam člověk přijede, je rázem 
zasažen. 

Když jsem tam, dělám všechno jako oni. 
Samozřejmě, že mi to pomáhá přežít to osa-



mění. První rok se na mně všichni divně kou
kali, ale teď už, i když jsem v cizím městě, se 
za mnou neohlédnou. Možná už ze mne ne
vyzařuje něco jiného, možná už jim tak ne
páchnu. Už jsem nasál to prostředí, už nejsem 
cizí prvek 

Když jsi mluvil o tom propojování kultur... 
Ti mí kameníci se ode mně nějak naučili mým 
pojmům a tvarům a dneska si naprosto rozu
míme. Kdybych teď zaměstnal kameníka no
vého, nepochopí, o co ho žádám. V rámci své 
trpělivosti a pokory jsou indičtí řemeslníci vel
mi učenliví. Kdybych něco podobného po ně
kom chtěl tady, tak mi takový učedník odsek
ne, že to umí lépe. Tam panuje vzájemný hlu
boký respekt, a proto jsem mohl udělat tolik 
věcí. 

Tu jejich někdy až bezbřehou pokoru sa
mozřejmě zneužili kdysi Angličané, a proto jim 
to tak dlouho fungovalo. Mě třeba vadí, že 
spousta Indů jako by neměla žádnou svou hr
dost. Těm lidem, co člověka otravují na letiš
tích, nádražích a ve městech, nic není trapné. 
Ale i takový Maharudra tady jednou v klášte
ře usnul přímo ve výstavním sále na lavičce, 
tak jsme ho chtěli aspoň přemístit za závěs, 
ale jemu to bylo jedno. 
• Člověk může těžko poměřovat Možná, 
kdyby v Praze žilo deset milionů obyva
tel... 
• Když sl lidi stěžují, jaká je v Indii hrozná 
bída a jací jsou tam mrzáci, nedochází jim, že 
zatímco tady žije deset milionů lidí, tam jich 
žije miliarda. Zatímco tady člověk potká jed
noho žebráka, tam jich je prostě sto. Evropa
na to v Indii zaráží, protože mu nedocházejí 
proporce. 

Když tam žiju, nepřijde mi to. Prostě při
stoupím na jejich jednoduchost. Ani mě ne
napadne, že bych si tam měl zařídit něco, na 
co jsem zvyklý v Evropě. 
• Jaký mají názor na politiku, na boje 
v Kašmíru, na Srí Laňce a podobně? 
• Moc je to nevzrušuje. Noviny ani nečtou. 
Všechno je přeci tak daleko. 
• Zažil jsi nějakou předvolební kampaň? 
• je to stejné jako u nás. Místo guláše roz
dávají »chicken biriamk Do novin zabalené 
porce jídla rozvážejí rikšami a rozdávají na 
předvolebním shromáždění, lediný problém, 
uměle rozdmýchávaný, je vztah mezi hinduis-
ty a muslimy. Ti lidé spolu bez problémů do
káží žít. Chodí do mešity nebo do chrámu 
a o druhé se nestarají. Rád navštěvuji chrám 
boha Ayeppy, kde stojí vedle sebe hinduistic-
ký chrám a muslimská mešita. Lidé chodí do 
obou posvátných prostor. A může tam i Evro
pan. Stačí, když má na sobě malu. jinak má 
Evropan občas problém dostat se do někte
rých chrámů. Když jsem putoval jako swámí, 
jednou jsem se opozdil, nebyl jsem ve své 
skupině a hlídač už mě odmítl do chrámu 
pustit. Zeptal se mě: »|si hind?« já jsem od
pověděl, že nevím, kdo jsem. Ostatní na mne 
už z chrámu mávali, ať jdu dál, že k nim pat
řím, ale já jsem se nechtěl hádat, a tak jsem 
odešel. 

• Když jsi cestoval Indií, zastavil ses 
u nejslavnéjších chrámů a komplexů? 
• Navštívil jsem, co se dalo, a překvapilo mě, 
jak jsou to už často jen archeologické památ
ky. Obrovské komplexy, nikdo neví, jak se tam 
vzaly, ale jsou prázdné - až na tisíce turistů. 
Například v Khajurahu. Desítky autobusů s tu
risty, a dokonce se prý uvažuje o výstavbě le
tiště, aby to turisti měli ještě pohodlnější. 

Většinou se jedná buď o chrám Šivy, nebo 
Višnua a jejich velikost záleží na tom, jak je 
ten který bůh v dané oblasti uctíván. Samo
zřejmě, jsou chrámy, např. Muruganúv chrám, 
které stojí na kopci, a jak člověk stoupá na
horu, cítí neustále sílící energii. Desítky a stov
ky lidí si lehají na zem, a odměřují tak svou 
cestu ke chrámu, a to jdou třeba z dvouset 
či tříset kilometrů vzdálených míst. Samozřej
mě, že v rámci půstu. Když se pak člověk vra
cí zpátky, vidí, že jsou to desetitisíce poutní
ků, je to ohromná síla. 

jeden z mých kameníků se rozhodl, ode
šel do své vesnice, v rámci přípravy na tako
vou cestu se dlouho postil a pak šel a pro
píchl si v místním chrámu jazyk je tam zcela 
jistě něco, co ani já, ačkoli tam už takovou 
dobu žiji, plně nedokážu docenit. Když tako
vou pouť absolvuji, jsem pak hrozně unaven 
a tři dny mě bolí nohy. jednou jsem od čtvrté 
ranní čekal pět hodin uprostřed obrovského 
davu. jak jsme se pak blížili ke svatyni, napětí 
houstlo až téměř k hysterii. Na každém z těch 
posledních posvátných schodů stojí stráž, kte
rá pomáhá těm, co padají a líbají schody. Zve
dají je, usměrňují dav a pouštějí do chrámu 
vždy třeba jen tři sta lidí. Všude zábradlí, vel
ká přístupová hala. Lidi vykřikují, skandují... 
• Přesně tak se přeci u nás chovají fotba
loví fanoušci. Jejich chrámem je stadion 
a nejlepší fotbalisté jsou jejich bozi... 
• To vytržení a fanatismus je prostě stejné. 
Tam nebo tady. 
• A co nějaký hudební zážitek? 
• V Mamallapuramu jsou každý rok taneční 
festivaly. Každý den večer tam hrají a tančí, je 
to spíše pro turisty a má to různou úroveň, 
jednou jsem ale v Krišnově chrámu v Malhu-
ře zažil, jak tam přišla skupina žen odněkud 
z venkova a uvnitř to rozjely... Zpívaly nějaké 

bhadžany, ale to se stupňovalo, měly s se
bou své hudebníky, ti jim k tomu hráli, a žen
ské jely... já tam seděl jako přikovaný... bylo 
to úžasné. 

Při tom tanci třeba vidíš, jak to některá ta
nečnice prostě umí. Předvádí notoricky zná
mé scény z eposů, ale ta gesta a pohyby, je 
úžasná. No a druhý ten to tančí někdo jiný 
a už to není ono. 
• Evropan si myslí, že Indky jsou erotické 
idoly s bujným poprsím a kulatým pozadím 
jako z těch erotických chrámů - jsou Indky 
krásné? 
• Právě ty tanečnice vypadají jako sochy. 
Často tancují v podřepu a ty kulaté zadky jsou 
pak dokonale vidět. Starší a majetnější Indky 
pak ztloustnou. Tam je tlustá žena symbolem 
dobrého života. 

Mladé holky jsou krásné. Aspoň tam, kde 
žiju. jsou nádherné, štíhlé, vzpřímené, jak nosí 
na hlavách a bocích své náklady, jsou ne
obyčejně krásné, já pak někdy musím prch
nout někam do ústraní... 

Holky a kluci jako by se tam vzájemně ne
vnímali. Ve městech už je to jiné. Tam se vzá
jemně pošťuchují, chodí spolu. Tady v tom 
malém městečku, které má tak patnáct tisíc 
obyvatel, je to přeci jen jiné. Počet obyvatel v 
Indii ale neustále roste. Indie asi bude v nej-
bližších letech nejlidnatější zemí na světě. Ješ
tě stále platí tradice. 
• Toto číslo Baráky je věnováno čaji. Pi
ješ v Indii čaj? 
• Samozřejmě, tam pijí čaj všichni a všude. 
Brzo ráno ti chrchlající Indové pijí čaj a čajov
ny už jsou otevřené. Přímo na ulici lze pozoro
vat, s jakou elegancí tam čaj přelévají z jedné 
nádoby do druhé. Ono je to hlavně praktic
ké - nepoužívají lžíce, takže takhle čaj snáze 
a lépe promíchají s mlékem a cukrem. 

V mé kamenické dílně je čaj dvakrát den
ně neoddělitelnou součástí běžného pracov
ního dne. V jedenáct hodin všichni kameníci 
musí dostat čaj. Já tedy v půl jedenácté mu
sím poslat učedníka do tea shopu s bandas-
kou, všichni dostanou čaj a pět minut ho 
v tichu popíjejí. Přesně totéž se pak odehrává 
ve čtyři odpoledne. Bez čaje by to nešlo. 

Za Baráku se ptal VM 



V rámci výstavy dřevěných a kamenných soch Petra Kavana jsme měli v klášteře premonstrátů na Strahově v půlce 
května možnost slyšet různé meditativní koncerty. S českými hráči na různé nástroje hrál několikrát i indický tablista, 
kterého si Petr Kavan přivezl z Indie jako svého hosta. Využil jsem situace a mistra tablistu vyzpovídal. Okamžitě 
jsem zjistil, že tento menší Ind s výraznýma očima, hladkými tvářemi, velkýma rukama, bílými vlasy a vousy ztěles
ňuje můj dávný ideál hudebníka-mudrce. 

V mládí jsem si totiž naivně myslel, že čím déle profesionální hudebník hraje, tím by měl být moudřejší. Když 
jsem pak ale měl možnost stýkat se s profesionály z různých orchestrů, objevoval jsem spíše jejich nectnosti než 
ctnosti - a o moudrosti nemohla být řeč. Tehdy jsem netušil, v čem to je, dnes vím, že většina našich hudebníků 
nedělá hudbu srdcem - chcete-li, nevnímá ji citem, pravou mozkovou hemisférou - ale vinou špatného systému 
hudebního vzdělání (které není »hrou« na nástroj, spíše drezurou), stresujících podmínek každé premiéry a vlastně 
každého koncertu, a hlavně kvůli tomu, že naprostá většina hudby je hrána z not, tedy čtena (levou mozkovou 
hemisférou), spíše rozumem. 

jednu dobu jsem hrál právě na tabla a různé jiné bicí nástroje ve Filmovém symfonickém orchestru. Málokde 
jsem se setkal s takovou mírou nervozity, potlačených, ale i vybuchlých emocí, nevraživosti vůči ostatním a také 
téměř nenávisti mezi členy odborů a strany atd. Houslisté nemluvili s dechaři, »dřeva« nemluvila s »harfou«, noty 
byly pravidelně opsány špatně, a když už orchestr skladbu jakž takž přehrál, ukázalo se, že je ji třeba zahrát trochu 
rychleji, aby se vešla do časového limitu. 

Mr. Maharudra září jako sluníčko, hudba je pro něj duchovní cestou. Do školy nechodil, ale je moudřejší a lidštěj
ší než jakýkoli hudebník s nímž jsem mluvil. Ztělesněná tolerance. U nás si zahrál s hráčkou na indické housličky 
esradž, ale i s hudebníky ze skupiny Lucie. Když se má žena dověděla jeho věk užasla. Vypadá na padesát, řekla. 

• Mohl byste se čtenářům BARÁKY představit? 
• jmenuji se Maharudra a pocházím z malého města 
nedaleko Bombaje. Narodil jsem se v hudebnické rodi
ně. Tak jako ještě donedávna existovaly kasty truhlářů, 
holičů, tak já jsem se narodil v rodině profesionálních hu
debníků. Můj otec byl kněz a zároveň hudebník Jeho ce
loživotní povinností i posláním bylo hrát v chrámu. 
Ani moje hudba není určena pro nějaké rockové či jiné 
kluby nebo zábavu, ale je součástí hudební duchovní tra
dice. Naše rodina hraje chrámovou hudbu už téměř tisí

ciletí. Nemám rád slovo duchovní, ale v tomto případě je 
to asi to nejlepší označení hudby, ve které jsem vyrůstal. 
Tenkrát nebyla kina, televize a restaurace, a tak jedinou 
možnou zábavou bylo zúčastnit se nějakého nábožen
ského festivalu. Během roku se v chrámech a před nimi 
odehrávala dlouhá řada různých slavností a někdy i ně
kolikadenních nebo týdenních festivalů. Při jedné takové 
slavnosti se například čtyřiadvacet hodin nepřetržitě zpí
vá jméno tamějšího boha. V posledních desetiletích se 
situace samozřejmě změnila. 



• Vy si pamatujete na doby, kdy jedinou 
zábavou lidí byly náboženské slavnosti? 
• Samozřejmě. Mě je dnes 68 roků, takže 
jsem ještě před 40, 50 lety aktivně prožíval 
všechno, co se tehdy dělo. Žil jsem s tou po
slední generací před začátkem silného vlivu 
západní kultury. Moc se mi to tehdy líbilo, jak 
můj dědeček tak můj otec se celé dny věno
vali svému povolání a já si pamatuji, jak jsem 
jim vždycky seděl za krkem, nohy mi klimbaly 
a takhle shora jsem se účastnil všech slavností, 
na kterých hráli na tabla. 
• jak náročné bylo tehdy hrát na takových 
festivalech? jak dlouho trvaly slavnosti? 
• Někdy se hrálo jen večer, ale často i něko
lik dnů, a takový hudebník dokázal hrát nepře
tržitě od rána až do příštího rána. Pamatuji se, 
jak jsem jednou hrál sedm dní v kuse, každý 
den jsem měl jen hodinovou přestávku na 
oběd a brzo ráno půlhodinovou přestávku na 
hygienu. Když je člověk cele oddán své hud
bě, nikdy ho neunaví. Za doby mého mládí 
nebylo tolik profesionálních hudebníků, a tak 
se často stávalo, že prostě nestihli hrát ve 
všech patnácti chrámech ve městě. Dnes už 
je jiná situace. Existují hudební školy a profe
sionálních hudebníků je dost. 

Rád vzpomínám na každoroční devítidenní 
festivaly na oslavu boha Rámy. Už jako dítě 
jsem napjatě sledoval hlavního zpěváka 
a vypravěče, který po celé tři dny přezpívával 
a recitoval dlouhé pasáže ze slavného eposu. 
Tehdy jsme jako děti nic jiného neznaly. Ne
byla televize, nebyly filmy ani knihy. A tak jsme 
byli vychováváni příběhy o bozích a statečných 
hrdinech. Celý festival věnovaný Rámovi má za 
cíl ze všech stran popsat ideál člověka, aby tak 
všichni věděli, jací by mohli být. 
• Existují festivaly i dnes? jak se změnily? 
• Změnilo se to, že všude je cítit vliv západní 
kultury. Děti chodí do škol a na univerzity, stu
dují západní literaturu, západní styl lékařství, 
západní hudbu. Časy se prostě změnily. Neří
kám, že k horšímu, prostě se změnily. Dnes už 
lidé tak často chrámy a tamní festivaly nena
vštěvují. Stále nějací chodí, ale je jich tak asi 
pětina. Festivaly se konají stále a hrají na nich 
profesionální hudebníci, ale jsou podporovány 
už jen částí populace. A navíc, když jsou ve 
velkých chrámech a je tam hodně lidí, použí
vá se ozvučení, mikrofony a podobně. 
• Kdy jste začal hrát na tabla? 
• Přesně už nevím, snad v pěti šesti letech. 
• Kolik hodin denně? 
• jako mnoho mých vrstevníků, i já jsem mí
val značné ambice. Všichni jsme chtěli být slav
ní. Tehdy jsem dokázal cvičit deset nebo dva
náct hodin denně. Mým prvním guruem byl 
můj otec. My používáme slovo guru raději než 
slovo učitel. Guru je někdo, komu naprosto dů
věřujete, zatímco učitel je někdo, komu zapla
títe, aby vás něco naučil. Mým druhým učite
lem byl můj starší bratr a potom, když už jsem 
dospěl, jsem měl ještě další tři. Vždycky jsem 
u svého gurua strávil třeba půl roku, abych se 
od něho naučil to, co uměl jenom on, a když 
jsem to uměl, guru mě poslal k dalšímu. 

Tehdy se lidé moc nestýkali, a tak hráč 
z jednoho města nikdy neslyšel hrát hráče 
odjinud. Každý guru měl svůj styl a hrál trochu 
jinak. Používal jiné rytmické ozdoby, v jiném 
pořadí. Nástroj a rytmy byly samozřejmě vždy 
stejné, ale já jsem chtěl zvládnout i jiné druhy 
hry na tabla. Guruovi se neplatí, ale člověk žije 
v jeho rodině a musí si jeho učení zasloužit. 
Někdy se stalo, že jsem třeba půl roku praco
val v jeho rodině, než mne guru začal učit. 
• |ak probíhá taková lekce hry na tabla? 
• Právě tak jako když si teď povídáme. Žák 
sedí vedle gurua a předvádí, jak zvládl svou 
lekci. Guru ho pak naučí dalšímu rytmu, který 
si žák musí zapamatovat a pak cvičit tak dlou
ho, až ho dokonale zvládne. Když se mu něco 
nelíbí, vezme žákovi tabla z rukou a ukáže mu, 
jak to má správně znít 

Tabla jsou dokonalá. Tys na ně hrál, a tak 
ti nemusím vysvětlovat, jak složitý a bezbřehý 
je oceán rytmů indické klasické hudby. Základ
ních rytmů tolik není, ale každý úder lze za
hrát dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát rychleji, kaž
dou dobu ozdobit množstvím dalších úderů. 

Tabla vznikla rozdělením jednoho ze dvou 
nejstarších indických hudebních nástrojů vů
bec - bubínku mridangamu. Už ve védách 
v době před pěti tisíci lety byly zmíněny strun
ný nástroj vína a bubínek mridangam. Tabla 
sestávají z jednoho kovového, většího bubín
ku, který vydává basový zvuk, jenž se dá tla
kem ruky výškově modulovat, a menšího dře
věného bubínku, který je vždy naladěn do zá
kladní tóniny, ve které hraje sítárista nebo zpí
vá zpěvák Horní blána je z kozlečí kůže a je 
uprostřed vyztužena zvláštní vypalovanou pas
tou z mletého zrní. Výrobce vždy nanese jed
nu tenkou vrstvu, nechá uschnout, vrstvu vy
brousí a pak nanese další vrstvu. Na kvalitních 
blánách je těch vrstev až kolem stovky. Hlavní 
blána je ještě po obvodu bubínku přidržena 
další kůží a obě jsou pak napnuty pomocí ře
mínků z hovězí kůže a dřevěných špalíčků. 

Staří mudrci tvrdili, a jak jsem se dozvěděl, 
i jeden indický fyzik nedávno prokázal, že na 
rozdíl od všech ostatních hudebních nástrojů 
jsou tabla jediným nástrojem, jehož zvuk se 

šíří vždy v jednom směru. Když člověk udeří 
na blánu západního bubnu nebo na strunu ky
tary, zvuk se šíří všemi sméry, je roztříštěn. 
Když zahraji na dobře vyladěná tabla, zvuk je 
souvislý. Kdybys na horní blánu menšího bu
bínku nasypal pudr a ťuknul, všechen pudr se 
přemístí do samého středu blány. 
• Vaše rodina tabla vyrábí i opravuje. Dě
láte všechno sami, nebo máte spoustu do
davatelů a vy pak tabla sestavujete a ladí
te? Vyrábíte tabla různé ceny a kvality? |ak 
řežete kůži na řemínky, nožem? 
• Ano, vyrábíme i opravujeme. Tabla jsou 
z nejrůznějších materiálů a samozřejmě se 
kvalitou liší. Máme tabla levná, ale také velmi 
drahá, koncertní. Máme dodavatele kůží, do
davatele kovového korpusu většího bubínku, 
dřevěného těla i špalíčků... A řemínky stříhá
me nůžkami. 
• |ste představitel severoindické, hindu
stánské hudební kultury. Ale Bombaj je pře
ci už tak na jihu, že velice blízko už musí 
být oblasti, ve kterých hrají jihoindickou 
karnatickou hudbu. Měl jste nějaké styky 
např. s hráči na mridangam? 
• Máš pravdu, náš stát sousedí se státem, 
kde se hraje karnatická hudba. Oni spíše zpíva
jí. Ale styky s žádným hráčem na mridangam 
jsem nikdy neměl. Tyto dvě kultury se v minu
losti vůbec nestýkaly a i dnes jsou styky velmi 
řídké. Ale díky nahrávkám na kazetách a hlav
ně filmové hudbě se jihoindičtí hudebníci za
čali více zajímat o hindustánskou hudbu. Oni 
ale nikdy nepoužívají alap. Víš, co je alap? 
• Celé roky jsem litoval, že na LP deskách 
byly alapy, ony předehry, při kterých sítá
rista ladí své publikum, které je teprve po
tom schopno skutečně vychutnat jeho vý
kon, velmi krátké. Teprve dnes, díky tomu, 
že někteří indičtí klasičtí hudebníci natočili 
svá alba ve Francii, v Anglii nebo v USA na 
CD, na které se vejde přes 70 minut hudby, 
máme i my tady konečně možnost slyšet, 
co to je alap. 
• Tos mě potěšil. Nepotkávám na západě tak 
často lidi, kteří dokáží vychutnat alap. Nikde jin
de než v severoindické klasické hudbě není 
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Spirála je informační server pro oblast du
chovna, alternativních životních stylů a nových 
směrů a trendů vývoje lidského vědomi, kul
tury a civilizace. Cílem redakce je shromažďo
vat veškeré dostupné informace pro svobod
ný rozvoj lidské osobnosti. Neupřednostňuje-
me žádné náboženství, směr ani učení. 
Server denně přináší novinky ze všech do
stupných zdrojů, denně je aktualizována da
tabáze akcí v sekci »Kalendář«, kde může 
kdokoli (pomocí prohlížeče) zdarma publiko
vat informace o pořádané akci. 
Publikace - přehled pramenů koncentruje nej-
významnější zdroje (Baráka, Manazin, Sy-
napse, Skryté skutečnosti...) české scény a je 
neocenitelným archivem všech »hledajících«. 
Obchod je sekce, umožňující nákup předmě
tů, souvisejících s obsahem Spirály (knihy, 
CD...) 

Auditoria jsou místem pro prezentaci a výmě
nu názorů na internetu. Lze založit auditorium 
veřejné nebo soukromé, pro vybrané účastní
ky. S příspěvky lze pracovat „on-line" nebo 
v režimu „e-mail", kdy jsou rozesílány elektro
nickou poštou. 

Prezentace - možnost seznámit čtenáře Spi
rály s výrobkem či službou. Je provedena for
mou anotace a www stránky. Nekomerční (ne
ziskové organizace) je zdarma, komerční na
bízíme za poplatek 490 Kč měsíčně (v ceně 
zhotovení html prezentace). Internet Club 
může samozřejmě zajistit výrobu a realizaci 
jakéhokoliv typu prezentace včetně registrace/ 
zřízení/hostování domén typu www a e-mail 
(www.flrma.cz, firma@firma.cz). 

Prezentace - odkazy WWW obsahují sezna
my prostorů na Internetu, které zaujaly redak
ci nebo čtenáře svou výjimečností. 

http://www.spirala.cz
mailto:spirala@spirala.cz
http://www.flrma.cz
mailto:firma@firma.cz


možno slyšet něco takového. Alap je tím nej-
lepším z naší hudby. Připraví hráče i poslucha
če na disciplínu samotné rágy. 

V Indii jsou časté koncerty, kdy sítárista za
čne hrát v deset večer a jeho alap je tak dlou
hý, že koncert skončiv sedm hodin ráno. 
• Indičtí tablisté dokáží hrát neuvěřitelně 
rychle. Jak docílí takové uvolněnosti a rych
losti? |ak se těm komplikovaným rytmům 
učí? 
• Prostě musíš cvičit. Musíš cvičit rytmus po
malu tak dlouho, až jsi pak schopen zahrát ho 
najednou rychle. Klidně to může trvat měsíce 
i roky. Opakování je matka moudrosti. Ale už 
když se učíš nový rytmus, musíš se ho naučit 
srdcem. Samozřejmě to vyžaduje hodně disci
plíny. Když umíš a jsi takto všestranně připra
ven, tak kdekoli, na jakémkoli pódiu z tebe ryt
my jen tryskají, jak celé roky cvičíš, věci se sami 
pozvolna ustalují a vyvíjejí. Pak můžeš začít být 
intuitivní. 
• |ak ale dokázali gumové učit tak tvrdé
mu cvičení a takové disciplíně své, třeba čtr
náctileté žáky? 
• To není otázka učení. To je otázka stylu ži
vota. Buď někdo chce hrát, a pak pro to udělá 
všechno, a nebo nechce, a pak ať raději ne
hraje. Ale ten, kdo jednou ochutná, co je to 
hudba, už má dost motivace pro jakkoli ná
ročnou cestu hudebníka, je to stejné, jako když 
ochutnáš lžičku medu. Pak už do smrti víš, jak 
med chutná. 
• Jenže když čtrnáctiletý kluk celé dny cvi
čí na tabla, určitě vidí, že jeho kamarádi 
o kus dál běhají a hrají si. Není mu to líto? 
• Každé dítě je jiné a každé má jiný cíl. já 
jsem od dětství hudbu a hru na tabla tak mi
loval, že nic jiného mi nikdy nepřinášelo větší 
potěšení. Nemohl jsem se hudby nabažit. Po
řád jsem chtěl chutnat ten med. Nikdo mě ni
kdy nemusel nutit do cvičení. 
• Jak byli chrámoví hudebníci kdysi odmě
ňováni? Jak jsou odměňováni dnes? 
• Tenkrát člověk sloužil svému bohu a chrá
mu a nic jiného nepotřeboval. Dnes jsou hu
debníci najímáni jako všude jinde. Ale ani dnes 
se ti, kteří hrají v chrámech nebo indickou kla
sickou hudbu koncertně, nijak nestýkají s těmi, 
kteří se živí např. filmovou hudbou. 

Díky tomu, že jsem hudebník, procestoval 
jsem za posledních pár desítek let stovky měst 
v USA, Anglii, Francii, Austrálii i Evropě. Dopro
vázel jsem všechny slavné indické sítáristy. 
Dvacet pět let jsem doprovázel zpěv swámího 
Muktanandy. Často se stalo, že zpíval a já ho 
doprovázel třeba devět hodin bez přestání 
v sále pro několik tisíc diváků. 

Až do časů mého otce hráli všichni mí před
kové výhradně v chrámech a na festivalech 
a učili jen své syny. já už žiji v jiné době, mám 
po světě několik tisíc žáků, které jsem učil hrát, 
a také se mi poštěstilo hrát na mnoha mís
tech a pro moc lidí. Ale hudba je to pořád stej
ná a můj přístup k hudbě jako k něčemu vel
mi duchovnímu se nikdy nezměnil. 
• Jak se vám líbí současná hudba ve světě 
ale i v Indii? 

• Mně se líbí každá dobrá hudba. Ale mám 
takový pocit, že lidstvo něco ztrácí. Nemělo by 
to takhle dlouho pokračovat, protože to nedo
padne dobře. Lidstvo nestojí pevně na zemi. 
|e jako list vytržený ze zápisníku. Zafouká vítr 
a list už se žene, ani neví kam. 

Ale je pravda, že když jezdím po světě, po
tkávám lidi, jako jsi ty. Lidi, kteří mají zájem 
o kvalitu. Proč jsi přijel přes celou Prahu, abys 
se mnou dělal rozhovor? Láká tě dovědět se 
něco o hudbě a její kvalitě, ještě stále existují 
na tomto světě dobré věci. leště stále žijí dob
ří lidé. A s těmi se každý rád potká. Právě tak 
se každý, kdo je toho schopen, rád setká 
s dobrou hudbou. Představ si, že by neexisto
vala hudba... To by bylo hrozné. 

• Jak se řekne hudba hindsky? 
• Sangit. 
• K čemu tedy sangit, hudba v tom du
chovním slova smyslu, slouží? 
• My, Indové, rozeznáváme čtyři druhy zvu
ků. První vydáváme svými ústy, druhý se vy
tváří v našem krku, třetí vzniká v našem srdci 
a ten čtvrtý neslyšíme. Přesto je to právě ten 
neslyšitelný zvuk který je tak důležitý. Patan-
džali, velmi známý mudrc z dob véd, napsal 
sútru, kde se na jednom místě praví něco 
v tom smyslu, že člověk od narození až do 
smrti neustále vytváří nepřetržitý sled myšle
nek. Pokud by se mu ale podařilo zastavit své 
myšlenky tím, že by se vyladil na neslyšitelný 
zvuk, pak by dosáhl nirvány. 

»Na počátku byl zvuk a ten zvuk byl Óm,« začal potom pan Maharudra svůj výklad pro několik 
zájemců v prostorách kláštera premonstrátů. Vyprávěl o indické klasické hudbě, o tablech, ryt
mech a ukazoval různé rytmy a druhy úderů v pro nás nepředstavitelné rychlosti. Zodpověděl 
několik dotazů (v jednom okamžiku pronesl něco negativního o západním stylu hudby, ale 
okamžitě se několikrát omlouval, prý to neměl říkat), pak si sbalil svá tabla a druhý den odletěl 
do Bombaje... 



V dětství jsem pil čaj gruzínský, vyluhova
ný v sítku desetkrát po sobě - dokud to 
barvilo, máma tomu říkala čaj. V Japonsku 
jsem pak měl to štěstí, že jsem pil nejlepší 
odrůdy čerstvého japonského zeleného 
čaje, a rozdíl je podobný, jako když člověk 
z Trabanta přesedne do Mercedesu s au
tomatickou převodovkou. V Číně se dlou
há staletí pravidelně pořádaly, a já doufám, 
že ještě pořádají, soutěže v pití čaje. Je 
dochován záznam, že vítěz takové soutěže 
kdysi prohlásil: »Ten čaj je z prvních a dru
hých lístků sedmileté rostliny toho a toho 
druhu, pěstované na severním svahu a v té 
a té půdě tam a tam, byl fermentován 
a balen tak a tak a voda byla nabrána na 
horním toku potůčku v té a té provincii a tři 
dny stála v kameninovém džbánu.« 

Ve všech třech případech nejde o nic ji
ného než o doušek čaje. Kvalita vjemu je 
ale diametrálně odlišná. Zatímco my jsme 
tady v nevědomí pili desetkrát vyluhovaný 
odvar toho, co se jmenuje čaj, transcenden-
tální vjemy zkušeného milovníka čaje ze 
středověké Číny jsou nesrovnatelně hlubin
nější, poetičtější, lidštější. Kvalita doušku 
čaje (života), to je, oč tu běží. 

A přitom - když to dokáže nějaký Čí
ňan, tak to přece zvládne každý člověk 
na světě, rozhodne-li se a pracuje-li na 
tom. 

Co je tedy základem onoho zvlášt
ního čajového fenoménu? Co nás 
čeká v každé »dobré« čajovně? 

Když jsem se na to začal 
přátel i náhodných známých 
ptát, první věc, kterou zmí
nili, byl smysl čajoven: jsou 

prý pro duchovnější lidi. A později upřes
nili: čajovny jsou pro lidi, kteří smýšlejí ji
nak A je tam pohoda. I když je plno, i když 
zní hudba, v té správné, dobré čajovně vždy 
panuje jakýsi klid. Nespěchá se tam. A co 
je nejdůležitější, nikdo člověka nenutí k co 
nejrychlejší konzumaci. Čajovny poskytují 
intimitu třeba i tím, jak jsou zařízeny. Ale 
je tam vždy i méně světla, převládají pří
jemné vůně. 

Co ještě symbolizuje »dobré« čajovny? 
Můžeme se tam letmo dotknout »východní 
kultury«. Zjistíme, často s překvapením, že 
jiné kultury také fungují a že náš způsob 
videm světa není tím jediným možným. 

V čajovnách vždy zní velmi dobrá etnic
ká, pomalá hudba. Mnohdy překvapen tak 
návštěvník zjistí, že existuje i jiná zvuková 
kulisa než ta obvyklá, hlučná a obtěžující. 
Že nezávisle na mamutích distribučních 
společnostech, které konzumentům týden 
co týden vnucují jiné a stále stejné idoly, 
existuje jakási paralelní hudební kultura. 
Pro mnoho Udí je to často první kontakt 
s autentickou etnickou hudbou... 

V meditativnější atmosféře si pak lidé 
mohou nerušeně popovídat, a je-li člověk 

sám, může mlčet, aniž by měl pocit, 

že je trapný. Nikdo ho nevyhání. Je sku
tečným, váženým a obletovaným hostem. 

Zvláště v dnešní, vůči drogám tak pokry
tecké době, je důležitý i další aspekt: v ča
jovnách se nekouří. Naopak kromě vůně 
čerstvého čaje tam vždy voní nějaké von
né tyčinky. 

Pití čaje nám v dobrých čajovnách čás
tečně nahrazuje i meditace a chybějící ri
tuál v tom nejzákladnějším smyslu slova 
(vzpomeňte na zvonečky pro přivolám ob
sluhy). Čajovmknám přinese čaj s elegancí 
a úctou, nacvičeným a soustředěným po
hybem pak nalévá první šálek z velké výš
ky a my pokaždé žasneme a raímáme ten 
malý, ale skutečný rituál. Vnímavějším pak 
dojde, že takto by mohla být rituálem a me
ditací každá soustředěná činnost. 

Právě voňavá atmosféra pohostinnosti, 
klidu a míru, příjemné hudby a malých ri
tuálů a meditací pak láká dokonce i tý, kteří 
čaj nepijí, ale přesto do čajoven chodí. 

Udělejte si šálek dobrého čaje a zkuste 
se pomalu a soustředěně začíst do článků 
a rozhovorů, jejichž společným námětem je 
čaj. Čaj, který se dá pít, meditovat, poslou
chat, žít - a v tomto případě dokonce i číst. 

V.M. 



Umění čaje (čánoju, Čado, sado) je jednou 
z uměleckých disciplín, které se zrodily 
v období japonského vrcholného středo
věku. Dozajista není přehnané tvrzení, že 
se může stát klíčem k pochopení filozo
fie tradičních japonských umění - umění 
divadla nó, řazené poezie renga (z níž 
v následujícím období vychází Bašo a jeho 
haiku), ikebany čili umění úpravy květin, 
umem kamenných zahrad, k abstrakci tíh
noucí tušové malby či umění kaligrafle. 
Všechny tyto umělecké disciplíny byly 
značnou měrou ovlivněny zenovou filozo
fií, která se zásadním způsobem podílela 
na formování tvůrčího modelu spojující
ho v sobě uměleckou a náboženskou 
praxi, modelu, jenž je běžně označován 
jako geidó a který je tradičně spojován 
s japonským středověkým uměním. Pro
to je často umění čaje nazýváno Cestou 
čaje - čadó, cestou ve smyslu umělecké 
a náboženské disciplíny, která zprostřed
kovává umělci estetickou a náboženskou 
zkušenost současně, integruje jednotlivé 
projevy lidské aktivity, jako jsou umění, 
náboženství či filozofie, do jedinečného ži
votního stylu, kdy se život sám stává umě
ní. Umělec tak prostřednictvím své tvor
by, která se mu prolíná s každodenní ži
votní praxí, směřuje k nazření podstat 
jevů, podstaty sebe sama, podstaty uni
versa Příkladem může být životní a umě
lecká dráha největšího japonského čajo
vého mistra - Sen no Rikjúa, 

V průběhu vývoje čanoju se rozvíjejí 
jeho jednotlivé složky - společenská, es
tetická, etická a nábožensko filozofická. 
Tyto složky jsou v různých obdobích za
stoupeny v různé míře. Za určující lze 
bezesporu označit složku společenskou, 
neboť čanoju má výrazně společenský 
charakter, jenž vyplývá ze samotné pova
hy Japonců. Velcí čajoví mistři období 
středověku dokázali dovést jednotlivé 
složky k naprosté vyváženosti a úplnosti. 
Napomohl jim k tomu dozajista i kontext 
japonského středověku. J a k již bylo ře
čeno, čanoju se podobně jako další umě
lecké disciplíny japonského vrcholného 
středověku formuje a vyvíjí pod vlivem 
nábožensko filozofických, estetických 
a uměleckých proudů charakteristických 
pro toto období. Za rozhodující lze pova
žovat jednak vliv buddhistického koncep
tu mudžó, pomíjivosti, který ovlivnil zá
sadní měrou celou středověkou kulturu, 
a především pak vliv zenového buddhls-
mu. Zen však přes svůj zásadní význam, 
kterým se podílel na formování čanoju, 
nebyl jediným faktorem, který ovlivnil 
vznik tohoto specificky japonského umě
ní, a proto nelze jeho vliv absolutizovat. 
Je třeba si uvědomit, že umění čaje vy

cházelo též z poustevnické tradice pozd
ního období Heian (794-1192), z básnické 
tradice heianského dvora a v jisté míře 
též z původního japonského náboženství, 
ze šintoismu. Podobně jako zen mělo 
i čanoju značně synkretický charakter, 
jenž odpovídal charakteru uměleckých 
a nábožensko filozofických proudů oné 
doby. 

Umění čajového obřadu nespočívá 
v pouhém vypití mlsky čaje v tichém roz
jímání - jeho součástí je rovněž vychut
nání atmosféry čajové chýše, atmosféry, 
která je utvářena harmonickým působe
ním exteriéru (čajové zahrady) a interiéru 
čajové chýše. Proto čajový mistr v roli hos
titele musí pečlivě volit čajové náčiní (ke
ramickou čajovou misku považovanou za 
nejdůležitější součást čajové výbavy, la
kovou dózu na práškový čaj, železnou 
konvici, v níž se vaří voda k přípravě čaje, 
keramickou nádobku na použitou vodu, 
bambusovou štětku k našlehání čaje, lžič
ku na práškový čaj a naběračku na vodu) 
tak, aby ladilo s ročním obdobím i s den
ní (popřípadě roční) dobou, kdy čajová 
schůzka probíhá, s kaligrafickým svitkem 
a s květinami ve výklenku místnosti, s ba
revností a celkovým architektonickým 
uspořádáním místnosti. 

Tradice pití čaje má své kořeny ve sta
ré Číně, odkud se již v 8. století prostřed-
mctvím buddhistických mnichů rozšířila 
i do Japonska. Zde bylo popíjení čaje nej
prve omezeno na úzkou vrstvu dvorské 
aristokracie a buddhistických mnichů. 
V období Kamakura (1192-1333) se čaj 
postupně stává oblíbeným nápojem sa-
murajské vrstvy, a tím dochází k jeho po
zvolnému šířem z klášterů, především pak 
zenových, mezi nejširší vrstvy společnosti. 
Způsoby a podoby pití čaje byly skuteč
ně rozmanité - silný čajový nápoj trpké 
chuti (v této době připravovaný z nefer
mentovaných čajových lístků rozdrcených 
na prášek, jenž by spařen horkou vodou 
a našlehán bambusovou štětkou) byl po
dáván jako lék, jehož častými uživateli 
byli i samotní šógunové (čaj totiž nezříd
ka sloužil též jako zaručený prostředek 
proti kocovině), jako obřadní nápoj při 
klášterních rituálech (odtud tedy jeho čas
té přirovnání k vínu jako symbolu křes
ťanského rituálu) či jako nápoj zahánějí
cí únavu s výraznými stimulačními účin
ky, a tudíž i jako nezbytná součást kláš
terních meditací. Další oblíbenou formou 
popíjení čaje byly soutěže v ochutnávání 

a porovnávání chuťových kvalit jednotli
vých druhů čaje, rozšířené již u heianské
ho dvora, na jejichž tradici o něco pozdě
ji navázali samurajové - ochutnávání 
a posuzování čaje se stalo součástí opu-
lentních hostin a o něco později už jen 
pouhou záminkou pro pořádání divokých 
samurajských pitek, během kterých se vy
pilo daleko více rýžového vína saké než 
čaje. Tato zábava nezřídka dosáhla tako
vého stupně nevázanosti, že šógunátu ne
zbylo než vydat edikt zakazující konání 
»čajových soutěží«. Čaj se pil též v čajov
nách a na tržištích, podával se u chrámů 
a svatyní. Způsobů přípravy a pití čaje 
bylo tedy mnoho. 

Zásadní obrat přináší až období Muro-
mači (1333-1573), do kterého spadají po
čátky procesu formování a vývoje umění 
čaje. Konkrétně jde o konec 14. a první 
polovinu 15. století, kdy se na dvoře šó-
gunů z rodu Ašikaga objevuje několik po 
sobě následujících generací kustodů dvor
ních uměleckých sbírek (Nóaml, Geiami 
a Sóami), kteří vedle toho, že působili jako 
arbitři v otázkách umění a estetického 
vkusu, též často připravovali pro ašikag-
ské šóguny čaj. Protože jak šógunové, tak 
správci jejich sbírek měli vytříbený vkus, 
čaj se nepil jen tak, ale jeho podávám, vy
cházející v některých formálních prvcích 
ze způsobů pití čaje v klášterech a ze sa
murajských »čajových soutěží«, mělo 
zvláštní, obřadní atmosféru a řád a bylo 
spojeno s předváděním a vychutnáváním 
krásy jednotlivých uměleckých předmě
tů ze šógunátních sbírek, většinou čínské 
provenience. Postupně se tak na dvoře 
Ašikagů zformoval jeden ze tří hlavních 
stylů čanoju - formální styl. Od tohoto 
momentu se datuje vývoj čanoju jako své
bytné umělecké disciplíny, jejíž vývoj kul
minuje ve druhé polovině 15. a během 
16. století v tvorbě tří velkých čajových mi
strů - Muraty Šukóa (1422-1502), Take-
no Džóóa (1504-1555) a Sen no Rikjúa 
(1522-1591), kteří dokázali dovést jednot
livé složky čanoju (složku společenskou, 
estetickou, etickou, nábožensko-filozofic-
kou a v neposlední řadě též složku, je
jímž obsahem je náboženská praxe) 
k naprosté vyváženosti, a vytvořit tak har
monický, vnitřně dynamický strukturova
ný celek. Zásluha Sukóa, Džóóa a Rikjúa 
spočívá v tom, že vytvořili duchu své doby 
zcela nové typy hodnot, respektive starým 
formám byly dány nové obsahy. Čajový' 
mistr jakožto umělec sám nachází krásu, 
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a to jak v předmětech, tak v běžných lid
ských aktivitách. Toto hledání a nachá
zení krásy lze chápat jako plnohodnotný 
tvůrčí proces - čajový mistr se stává své
bytným typem umělce, který ozřejmuje 
krásu prosou, skrytou a nenápadnou, 
a předmětům tak propůjčuje nové este
tické kvality. Všichni tři výše jmenovaní 
čajoví mistři dokázali formulovat nové es
tetické principy své doby a nalézt jim ade
kvátní umělecké formy. 

Na Šukóův poloformální styl, vycháze
jící z formálního stylu ašikagských kus
todů, navazuje Džóó a pokládá základy 
vrcholného neformálního stylu, který po
sléze Rikjú dovádí až k naprostému 
vrcholu, a současně s líni i uceleně for
muluje obsah konceptu wabi, jednoho 
z ústředních estetických a nábožensko-
filozofických konceptů vrcholného japon
ského středověku. Estetický ideál wabi lze 
chápat nejen jako princip určující este
tické působení vnější, jevové stránky umě
leckých předmětů, ale též jako vyjádření 
uceleného světonázorového systému, 
v jehož rámci středověký umělec přistu
poval ke skutečnosti, k životu, k zásad
ním otázkám své tvorby. Všichni tři umělci 
vycházeli z estetického vkusu své doby, 
ovlivněného principy zenové estetiky, tj. 
upřednostňováním nedokonalých, asyme
trických, neúplných tvarů, tlumených ba
rev tmavších odstínů, přírodních materi
álů a v neposlední řadě pak preferencí 
všeho, co nese stopy stáří, a všeho rusti
kálního, hrubého. Zároveň se obraceli ke 
snovému, mnohobarevnému světu heian-
ského dvora a k tradici návratu k přírodě 
v podobě rozjímám v trávové chýši. 

Koncept wabi měl rovněž silný morál
ní a etický náboj. Džóó v souvislostí se 
vzájemným přístupem hostitele a hosta 
říká: »Wabi znamená hlubokou, upřímnou 
pokoru a skromnost.« Host i hostitel by 
si měli být vědomi, že každý okamžik 
schůzky je neopakovatelný, čímž si činí 
nárok na to, aby byl maximálně naplněn 
a prožit. S tím souvisí též schopnost vel
kých čajových mistrů přenést principy 
a zásady svého umem do každodenní pra
xe, jinými slovy brát život jako výchozí 
materiál pro svou uměleckou tvorbu a zá
roveň žít svůj život jako umění. 

Sen no Rikjú formuloval Čtyři principy 
čajového umění wa - kei - sei - džaku, 
jež se staly kánonem všech čajových mi
strů hlásících se k Rikjúově tradici. Rikjú 
tak završil učení svých předchůdců - Šu-

kóa a Džóóa. Všechny výše jmenované 
principy vycházejí z čínské nábožensko-
filozofické tradice a zároveň jsou výraz
ně ovlivněny prvky původního japonské
ho myšlení. 

Wa - harmonie - je základním princi
pem jakéhokoli vztahu, ať už jde o vztah 
mezi lidmi, či o vztah člověka a universa. 
Má tedy určitý etický obsah. Je chápán 
jako výlučně pozitivní kvalita, neboť vy
tváří soulad, ruší veškeré antagonismy. 
Ideální stav nastává tehdy, je-li vše pro
pojeno harmonicky v jeden celek, neboť 
jedině tak lze dosáhnout absolutní jedno
ty, kdy mizí veškeré duality a protiklady, 
jež jsou příčinami rozporů. Předpokladem 
pro nastolení harmonie je očištění našich 
myslí a srdcí. Harmonie má být základem 
veškerých vztahů mezi hostitelem a hosty. 
Též mysl jednotUvých osob má dosáhnout 
harmonie. Harmonie je dosažením soula
du a jemnosti barev, zvuků a vůní v čajové 
místnosti; kupříkladu květiny mají odpo
vídat atmosféře, kterou vytváří celkové 
uspořádání interiéru, a výběru čajového 
náčiní. Současně má úprava interiéru 
odpovídat hodině a ročnímu období, kdy 
se schůzka koná. 

Princip kei - úcta, respekt, pokora. Zá
sadou mistrů čanoju je prokazovat svou 
úctu a respekt nejen vůči hostu, ale též 
vůči objektům v čajové místnosti - závěs
nému svitku ve výklenku i čajovému ná
činí, neboť nejde o pouhé neživé předmě
ty, ale je v nich kus osobnosti jejich tvůr
ců Vzájemný vztah hostitele a hosta je 
založen na odvržení společenských roz
dílů (jež byly kodifikovány feudálním dě
lením obyvatelstva na čtyři stavy), proto
že v čajové chýši jsou si všichni rovni. 
Tento druh úcry vychází z přirozené vnitř
ní potřeby uctívat lidství a bytí jako tako
vé na rozdíl od respektu či úcty, jež jsou 
vynuceny rozdílným společenským posta
vením. Mistři čanoju ve stylu wabi vychá
zeli ze slov jednoho z bódhisattvů, adre
sovaných všem bližním »Na nikoho z vás 
nehledím spatra. To proto, že všichni se 
můžete stát Buddhy«. To znamená, že 
v bližním uctíváme též samotného Bud
dhu, a tím bytí jako takové. Proto tedy 
požadavek vzájemného respektu a úcty 
a pokory je potlačením vlastního ega, se-
beovládáním, jež je rovněž zahrnuto 
v konceptu kei. Rikjú zavedl v čajové chý
ši pro hosty pouze jeden vchod namísto 
dvou, z nichž jeden byl určen pro výše po
stavené a druhý pro níže postavené. Hos

té tedy používali jeden vchod bez ohledu 
na to, kdo má jaké postavení. Zároveň se 
každý, kdo chtěl projít tímto velmi nízkým 
vchodem, musel sklonit a tím naznačit 
svou pokoru. Podobně i nádržka na vodu 
byla umístěna mze k zemi, takže každý, 
kdo se chtěl omýt, musel se k ní sklonit. 

Principy wa a kei jsou v mnohém shod
né a navzájem se doplňují. Tuto skuteč
nost výstižně charakterizuje japonský his
torik Nišibe, když říká: »Tam, kde je na 
povrchu wa, skrývá se pod povrchem kei, 
kde je na povrchu kei, tam musí být pod 
povrchem vva.« 

Rovněž principu sei - opravdovosti, 
upřímnosti, čistotě - přikládá umem čaje 
zásadní význam. Nejedná se pouze o čis
totu vnější, tělesnou, ale i o vnitřní čisto
tu v morálním, etickém a náboženském 
smyslu, které lze dosáhnout očištěním 
srdce a mysli. Proto si hosté, když přijdou 
do zahrádky obklopující čajovou chýši, 
umyjí ruce a vypláchnou ústa. Tyto úko
ny mají hluboký symbolický význam. 

Džaku - klid, ticho, nehybnost. Taois-
mus chápe klid jako návrat do prapůvod
ního stavu jednoty všeho, kdy je odstra
něna dualita objekt/subjekt, člověk/příro
da atd. Buddhisté chápou džaku jako stav 
nirvány (ze sanskrtského sánti, ekvivalent 
pojmu kú, v sanskrtu překládáno jako 
súnja, v indickém matematickém systému 
znamená nula, tedy nic). V zenu figuruje 
džaku jako jeden z nejzákladnějších poj
mů, klid se rovná transcendenci až za ob
last života a smrti, dosažení absolutního 
klidu, prožití jednoty sama sebe s Bud-
dhovou podstatou. Je to návrat k tichu, 
které je vnímáno jako negace hluku, a je 
tedy zároveň i jeho implikací. K tomu lze 
dojít pouze popřením vlastního ega, pře
konáním rozporu objekt/subjekt. Dosáh
neme tak absolutní svobody, jejímž výcho
zím předpokladem je neulpívám na ni
čem, neusilování. Jedině tak lze dojít až 
do stavu absolutního klidu. 

Koncept džaku prodělal v historii ča
noju mnoho proměn. Podle Šukóa jde 
o zvláštní druh klidu spojený s »klidem 
srdce, se smutnou krásou opuštěnostk 
Džaku zde znamená klid a pokoj, proti
klad okázalosti a vytříbenosti. Džóó pojí
mal klid jako prožitek opuštěnosti chýše 
v podzimní krajině, jež se stala symbo
lem absolutní prázdnoty. 

Sen no Rikjú byl bezesporu největším 
a nejproslulejším japonským čajovým mi
strem. Jeho životní osudy, umělecké a es
tetické zásady byly zachyceny v knize zá
pisků - Nambóroku (Záznamy mnicha 
Nambóa), která pochází nejspíše z pera 
následníků Rikjúových přímých žáků 
a byla napsána na konci 17. století. 



Na rozdíl od svých čínských kolegů ne-
holdovali japonští umělci příliš sepisování 
poetik, úvah a teoretických statí, který
mi by zdůvodňovali, zpřístupňovali či ob
hajovali svou vlastní tvorbu. Daleko bliž
ší jim byla praxe. Stalo-li se přesto, že 
se některý z velkých umělců uvolil sepsat 
nějaké teoretické dílo, šlo většinou o ja
kousi rukověť, jakýsi praktický návod, 
kterak provozovat dané umění, určený 
mistrovým žákům a následovníkům. 
Osvojení techniky je základem každého 
řemesla, ať už hrnčířského či básnické
ho. Tajemství podstaty veškerého umění 
je samo o sobě nesdětitelné, na co tedy 
slova? Záleží jen na žákovi a míře jeho 
vnímavosti, zda je vedle zvládnutí řeme
slné stránky schopen proniknout též 
k samotné podstatě umění. 

V případě čajového umění se docho
valo poměrně velké množství tzv. »čajo-
vé Uteratury«. Prakticky veškeré naše po
znatky a údaje o čanoju vycházejí z těch
to klasických spisů, jež po sobě zanechali 
čajoví mistři či jejich žáci. Mnohá tato díla 
však zklamou každého, kdo sl pod po
jmem »čajová literatura« představuje ja
kési literárně filozofické úvahy o smyslu 
bytí a potažmo též čajového umění, plné 
složitých básnických metafor. J e d n á se 
totiž především o praktické návody spí
še technického rázu, jež adepty čajové
ho umění uvádějí do poměrně složité 
techniky přípravy a provádění čajového 
obřadu. 

Tato díla lze rozdělit do několika sku
pin. První skupinou jsou texty, jejichž au
tory jsou přímo čajoví mistři, další pak 
díla z pera žáků interpretujících učení 
svého mistra, často apokryfického cha
rakteru. Mezi ně patří též Nambóroku. 
Třetí významnou skupinu představují díla 
vzniklá v zenových klášterech. 

Rozkvět čajové literatury spadá do 
pozdního období Muromači (1336-1573) 
a souvisí s rozšířením a vzrůstající obli
bou čanoju a jeho jednotlivých stylů. Za 
nejvýznamnější prameny, jež zachycují 
styl wabiča, jsou pokládány Zápisky Ja-
manoue no Sódžiho, jednoho z blízkých 
žáků a následovníků nejvýznamnějšího 
japonského čajového mistra Sen no 1ti-
kjúa, a v neposlední řadě pak Nambóro
ku, Zápisky mnicha Nambó Sókeie (ně
kdy též překládáno jako Zápisky z jihu), 
jež popisují formování a vrchol stylu wa
biča a zároveň vrcholnou etapu Rikjúo-
va života. Obě jmenovaná díla jsou vý
znamná též z toho důvodu, že tento vel
ký mistr po sobě nezanechal žádný de

ník ani záznamy, v nichž by shrnul teo
retické i praktické zásady svého čajové
ho umění. 

Velmi problematická je otázka histo
rické hodnověrnosti většiny dochovaných 
děl »čajové literatury«. V případě mno
hých z meh se nedochoval originál a z do
chovaných originálů lze jen malé procen
to pokládat za pravé. Nadto tato díla čas
to existují v několika opisech, které se ne
zřídka značně rozcházejí. Mnohá z nich 
vznikla jako záměrný podvrh, a jejich 
identifikace proto badatelům působí ne
malé potíže. 

Též Nambóroku patří k těm dílům, jež 
jsou dosud opředena nejasnostmi a zá
hadami. Autenticita tohoto díla byla v po
sledních letech často (a zdá se, že opráv
něně) zpochybňována. 

Už samotná postava mnicha Nambó 
Sókeie je záležitostí dohadů a hypotéz. 
Jeho životní data nejsou známa a ví se 
0 něm prakticky jen to, že působil 
v klášteře Nanšúdži ve městě Sakai, tedy 
v dnešní Ósace. Problematický je též sa
motný název díla, protože existují dvě 
různé varianty jeho znakového zápisu, 
slabika bó v prvním případě znamená 
mnich (a Nambóroku p a k lze přeložit 
jako zápisky mnicha Nambóa) a ve dru
hém případě směr (tedy Zápisky z jihu). 
Originál díla nebyl dosud objeven a do
chované opisy se rozcházejí. Proto zůstá
vá otázka původního názvu nevysvětle
na. 

Druhá varianta překladu názvu, tedy 
Zápisky z jihu, souvisí nejspíše s místem 
autorova působení v klášteře Nanšúdži, 
který byl na jih od Kjóta. Další, i když ne 
dost přesvědčivý výklad vychází z toho, 
že čaj pocházel z jihu Číny, odkud se roz
šířil do dalších oblastí Číny; stejně tak 
1 v Japonsku se začal nejprve pěstovat 
v Hakatě v klášteře Šófukudži, tedy na 
jih od hlavního města. Za nejpravděpo-
dobnější lze považovat teorii, podle kte
ré je existence dvou různých variant nej
spíše dána nepozorným přepisem, kdy 
došlo k výpustem levé části znaku při za
chovám jeho fonetické podoby. Vznikl tak 
nový znak s novým významem, přičemž 
původní název zněl Zápisky mnicha 
Nambóa. 

Na otázku autentičnosti Nambóroku 
existují v zásadě dva různé názory. Prv
ní má za to, že Nambóroku je autentic
kým záznamem Rikjúova učení, tak jak 
jej sestavil Rikjúův žák Nambó Sókei (?) 
z kláštera Nanšúdži v Sakai, dále že vět
šina kapitol vznikla ještě za Rikjúova ži

vota a Nambóroku bylo dokončeno krát
ce po jeho smrti. Poté se prý originál ztra
til a byl objeven až r. 1690 (zajímavé je, 
že to časově odpovídá přípravám na 
100. výročí Rikjúovy smrti) jedním ze čle
nů družiny knížete Kurody z Hakaty, Ta-
čibanou Džicuzanem (1655-1708). 

Druhá skupina badatelů tvrdí, že jde 
o kompilát z pozdější doby, jehož sesta
vení bylo ovlivněno školami, které vychá
zely přímo z Rikjúova stylu wabiča. Ve 
skutečnosti tedy Nambóroku nebylo »ob-
jeveno«, ale »sebráno, zkompilováno 
a vydáno« na základě pozdějších mate
riálů u příležitosti 100. výročí smrti Sen 
no Rikjúa. Proto jsou zde obraz Rikjúa 
a jeho wabiča ovlivněny způsobem, kte
rým jej interpretovali učenci a adepti ča
jového umění té doby. Není tedy divu, že 
je tento obraz značně zidealizován a při
způsoben dobovým potřebám. 

Ačkoli tedy Nambóroku zřejmě není 
přímým podáním Rikjúových výroků 
a úvah, lze je přesto považovat za důle
žitý dokument, neboť bylo a dosud je po
kládáno drtivou většinou japonských ča
jových škol za základní dílo čajového 
umem, jakýsi čajový kánon, který měl zá
sadní vliv na vývoj čanoju období Toku-
gawa. I přesto, že je v něm Rikjú ideali
zován, podává poměrně ucelený pohled 
na principy wabiča a na jeho formování. 

Obsah Nambóroku je rozdělen do sed
mi kapitol. Následuje překlad první 
z nich, nazvané Vzpomínky (Oboegaki), 
jež je jakýmsi úvodem do čajového umě
ní a záznamem Rikjúových výroků o nej-
různějších aspektech čajového umění. 

VZPOMÍNKY 

Jednoho dne se mnou Mistr Sóeki v Chý
ši oblaků rozprávěl o umění čaje. Při té 
příležitosti jsem se ho otázal: »Vždy jste 
říkal, že i když má umem čaje svůj pů
vod ve formální stylu, nelze duchovního 
naplnění dosáhnout jinak než prostřed
nictvím neformálního stylu v malé čajo
vé chýši. J a k jste to myslel?« 

Mistr Sóeki odvětil: »Čanoju v malé ča
jové místnosti nás především skrze zá
kon Buddhův dovede k duchovnímu na
plnění. Potěšení, jež nám poskytují pohled 
na krásný dům a chuť vybraných pokr
mů, jsou záležitosti světské. Avšak stačí 
jen, když do příbytku nezatéká a člověk 
nestrádá hlady. V tom spočívá Buddho-
vo učení a rovněž i podstata čajového 
umem. Nanos vodu, obstarej dříví, vodu 
přiveď k varu a připrav čaj. Obětuj jej 



Buddhovi, pohosti jím své přátele a okus 
též sám. Uprav květiny a zapal vonné ty
činky. Právě v tom tkví odkaz skutků 
Buddhy a patriarchů, jemuž se my, lidé, 
učíme. Nyní je už jen na vás, ctihodný 
mnichu, abyste s očima otevřenýma 
zvládl další podrobnosti.« 

Kdykoli jsem přišel k Sóekimu na čaj, 
mistr vždy s naprostou samozřejmostí 
sám nanosil vodu a naplnil jí zahradní 
nádržku na vodu. Když jsem se jej otá
zal na důvody jeho počínání, Sóeki od
větil: »V případě neformálního stylu je 
vůbec nejdůležitější nanosit vodu do za
hrádky. Je to úplně první věc, kterou zde 
musí hostitel udělat. Host si hned poté, 
co vejde do zahrádky, umyje ruce v za
hradní nádržce, jež slouží k tomu, aby se 
host i hostitel očistili od prachu a špíny 
tohoto světa. V zimě hostitel nedbá na 
chlad a nabere a nanosí vodu, v horkém 
létě pak dopřeje hostům, aby pocítili pří
jemný chlad. Host i hostitel tím vším sle
dují jeden společný cfl. Hostovo srdce se 
nemůže těšit vodou takovou, o níž neví, 
kdy byla nalévána. Je proto lepší nabrat 
čerstvou vodu přímo před zraky hosta. 
Ovšem nádržka podle Sókjúova návrhu, 
umístěná hned vedle lavičky pro hosty, 
musela být naplněna vodou ještě před 
příchodem samotných hostů. V případě 
běžně rozšířené nádržky, nacházející se 
v čajové zahrádce nebo pod stříškou 
u vchodu, stačí, když ji mistr naplní vo
dou až poté, co právě dorazivší hosté za
ujmou svá místa na lavičce. Proto se od 
časů Takeno Džóóa hladina vody v ná
držce ustálila na takové výši, že po dolití 
tak nepatrného množství vody, jež by se 
vešlo do dlaní, se část obsahu nádržky 
přelije ven.« 

Podle vyprávění mistra Sóekiho se jis
tý Sóčin a Sógi stali Šukóovými žáky. 
U nich později studoval Džóo a učitelem 
Sóekiho nebyl pouze on, ale též Ukjó. Po
sledně jmenovaný sloužil jako páže 
u Nóamiho, jenž jej uvedl do umem čaje. 
Později však Ukjó odešel zcela do ústra
ní, usadil se v Sakai a přijal poustevnic-
ké jméno Kúkai. Ve stejném místě žil ži
votem poustevníka též Dóčin. Traduje se, 
že spolu oba nejednou vedli velmi důvěr
né hovory a Kúkai tak postupně zasvětil 
Dóčina do všech podrobností čajového 
umění. Dóčin byl nadto také blízkým pří
telem Džóóa, se kterým často s potěše
ním rozprávěl o čaji. Sóeki, v mládí zva
ný Joširó, byl od sého sedmnáctého roku 
zcela oddán věci čaje. Učil se u Dóčina, 
který jej později uvedl k Džóóvi, jehož 

žákem se Sóeki stal. S formálním stylem 
jej seznámil především Dóčin, malou ča
jovou místnost navrhl Sóeki sám 
a s Džóóem konzultoval pouze některé 
detaily. Gió, zakladatel Chýše oblaků, za
čal zen pěstovat u opata Ikkjúa. Po ně
jaké době, uprostřed studia, se všk jejich 
vzájemný vztah zhoršil a Gió se mohl vrá
tit zpět do učení k Ikkjúovi teprve díky 
zásahu jistých osob. Do té doby měl Gió 
vypůjčeno jméno své Chýše oblaků -
Šúuůan, ale Ikkjú mu doporučil změnit 
si jméno na Nambó - Mnich z jihu. A tak 
poté, co postavil Chýši oblaků, si nechal 
říkat různě: Šúuůan, Nambó či Gió. Mezi 
Gióem a Džóóem byl velmi blízký vztah 
a oba spolu velmi často s potěšením ho
vořili o čaji. Já, obyčejný mnich zvaný 
Nambó, jsem se stal v Chýši oblaků v po
řadí druhým mistrem. Nejsem nic víc než 
poustevník jenž kráčí Cestou čaje. A je
nom se směju, směju... 

Zeptal jsem se Mistra Sóekiho, jaký má 
být ten pravý vztah mezi hostitelem 
a hostem. Sóeki odvětil: »Úplně nejlepší 
je, když se srdce hostitele i hosta těší vzá
jemnému souznění. Je ovšem nesprávné 
0 toto souznění usilovat. Jsou-li hostitel 
1 host adepty Cesty, znamená to, že je
jich srdce jsou dobrá. Ovšem kdyby je
den z nich odmítl oddat se zcela věci a za 
vším hledal pouhé potěšení nebo kdyby 
se jen jeden z nich zmýlil ve své Cestě, 
pak se i jeho druh dostane na scestí. Je 
proto správné, aby hostitel a host jedna
li t a k jak jim káže jejich přirozenost 
a ve vzájemném souladu. Je však špat
né o tento soulad usilovat. 

Čajová zahrádka by se neměla zalévat 
ledabyle. To nejpodstatnější o vodě po
užívané při čanoju lze najít pouze v San-
tansanro - Ve Třech pravidlech pro úpra
vu dřevěného uhlí a třech pravidlech pro 
zahradu. Není-li hostitel dostatečně zku
šený, p a k je pro něj vskutku obtížné 
zvládnout tato pravidla do té míry, jak by 
si sám přál. V zásadě se zahrádka kropí 
třikrát - poprvé než do ní vstoupí host, 
podruhé mezi prvním a druhým podává
ním čaje a potřetí ve chvíli, kdy končí 
čajová schůzka a host se chystá k odcho
du. Všechna tři kropení, ať už ráno, vpo-
ledne či večer, je třeba pojímat jako vel
mi významnou věc. Poslední kropení se 
nazývá tačimizu - kropení při odchodu. 
Sókjú a další s myšlenkou kropení při 
odchodu nesouhlasili. Proč prý by měl 
hostitel jednat s hostem způsobem, kte
rým jako by hostovi naznačoval, že již 
brzo nas tane okamžik kdy by se měl 

odebrat domů? Cožpak se to sluší? Ze
ptal jsem se tedy Mistra Sóekiho, co si 
on myslí o této záležitosti. Odvětil násle
dovně: »Podstata věci totiž spočívá v ně
čem úplně jiném. Čajová schůzka ve sty
lu vvabi by od samotného začátku až do 
svého úplného konce neměla trvat déle 
než čtyři hodiny Jestliže trvá déle než 
čtyři hodiny, p a k jde-li o schůzku ranní, 
je narušena denní schůzka. A v případě, 
že se jedná o denní schůzku, je narušen 
čas večerní schůzky. Dále pak je zcela 
nevhodné, aby host při čajové schůzce ve 
stylu wabi setrvával v malé čajové míst
nosti déle jenom proto, aby nějak ubil čas. 
To si samozřejmě může dovolit ten, kdo 
se účastní nějaké hromadné veselice 
v prostorách svou nadměrnou velikostí 
k tomu určených. Ve chvíli, kdy hosté 
popíjejí řídký čaj usuča, by měl hostitel 
připravit zahrádku ke kropení. Co jiné
ho by ostatně mohl hostitel, zcela odda
ný umění čaje ve stylu wabi, učinit poté, 
kdy je skončeno podávání řídkého čaje 
a po něm i čaje hustého - koiča? Lze 
předpokládat, že hostitel má dozajista 
něco dalšího na práci, a proto by se měl 
host chystající se k odchodu zdržet za
přádání delších hovorů. I hostitel, proto
že již nadešel čas, kdy se host chystá 
odejít, by se měl znovu postarat o zahrád
ku: nalít vodu do nádržky a pokropit stro
my a rostliny. Host se tedy zvedne k od
chodu, avšak měl by k tomu zvolit ten 
pravý čas. Hostitel jej pak musí dopro
vodit až k hlavnímu zahradnímu vchodu, 
kde se s ním rozloučí.« 

Podle Džóóa by jak host, tak hostitel 
měli během čajové schůzky nosit v za
hrádce dřeváky. Je to pro pohodlí hostů, 
kteří musí procházet kolem hodně zaro
sených křoví a stromů. Říká se, že podle 
klapotu dřeváků mohou host i hostitel 
posoudit navzájem jeden druhého a roz
poznat, zda ten druhý je, či není tím pra
vým znalcem čajového umění. Nelze hluč
ně dupat, ani se belhat či šourat. Jen ten, 
jenž kráčí uvolněně a jehož srdce neulpí
vá na ničem, může být pokládán za znal
ce. Pouze opravdový znalec, který ovládl 
taje umění, si může dovolit vynášet sou
dy o mistrovství těch druhých. M s t r Sóe
ki s oblibou chodí v zahrádce ve slamě
ných sandálech s koženými podrážkami, 
nazývaných sněžáky. Navrhl je sám podle 
svého gusta a nechal je vyrobit v Imaiči. 
Když jsem se jej zeptal na důvod, podal 
mi následující vysvětlení: »Ovšemže to 
neznamená, že by nebylo vhodné nosit 
v zahrádce dřeváky. Co však má člověk 
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dělat, když se, jak ostatně může potvrdit 
i sám Džóó, mezi účastníky čajové schůz
ky našly pouze tři osoby, mě a Džóóa v to 
počítaje, jež by dovedly chodit v zahrád
ce v dřevácích? I když dnes v Kjótu, Sa-
kai a Naře můžeme najít desítky těch, 
kteří se pokládají za pravé znalce čajo
vého umem, lze napočítat na prstech jed
né ruky, včetně vás, mnichu, ty, kteří bě
hem čajové schůzky dokážou správně 
chodit v dřevácích. Proto bych chtěl, 
s výjimkou několika málo těch, kteří již 
kráčí po Cestě, snažně poprosit všechny 
ostatní, kteří tohoto ještě nedosáhli, aby 
kvůli mně do té doby, než se jim podaří 
najít Cestu, nosili bez odmluv sněžáky. 
Mimochodem, ctihodný mnichu, vaše za
líbení v hlučném klapotu dřeváků je, řekl 
bych, poněkud zvláštm',« řekl se smíchem. 

Počet květin určených pro malou ča
jovou místnost by rozhodně neměl čítat 
víc než jeden či dva kusy od jednoho dru
hu. Je vhodná spíše jednodušší úprava, 
jež působí odlehčeným dojmem, ovšem 
najdou se samozřejmě i výjimky. Vše zá
leží na typu květiny, někdy je lze upravit 
i do bohaté kytice. Každý by měl vědět, 
že pouhopouhé oddávám se požitku, jenž 
poskytuje samotný vnější vzhled květiny, 
je zcela nepřípustné. Je-li velikost čajo
vé místnosti čtyři a půl rohože, pak je 
možné, podle druhu květin, zkombinovat 
i dva různé druhy. Příklady květin, jež 
nejsou vhodné k výzdobě interiéru čajo
vé místnosti, podává následující krátká 
humorná báseň: 

Do vázy nedávej lýkovec 
thistohorku, anýz ani nevadlec. 
Též kozlík, marhaník stulík, měsíček 
čí senreihana nenajdou zalíbení 

Už odedávna se mělo za to, že nelze 
najít zalíbení v květinách vystavovaných 
během večerní čajové schůzky. Avšak 
podle Džóóa a Sóeklho, kteří se touto 
otázkou zabývali a nejednou o ní hovoři
li, mohou být květiny určitých druhů 
upraveny i pro večerní schůzku. Obecně 
tedy platí, že bychom se měli vyhnout ba
revným květům, přičemž bíle kvetoucí 
květiny jsou přípustné. Kromě těchto 
typů, vhodných k výstavem, existuje ješ
tě květina zvaná svitokvětka - tóka, jejíž 
úprava patří k tuze starým praktikám, 
a její tajemství může být zjeveno jedině 
skrze ústní esoterické podání. Naše srd
ce mohou docenit tuto květinu pouze vý
jimečně u příležitosti jistých slavnostních 
obřadů. 

Jednou kdosi požádal Mistra Sóekiho, 
aby mu odhalil jednak způsob, jak během 
letních a zimních čajových schůzek po
užívat zapuštěné ohniště a ohniště pře

nosné, a jednak to, kterak svým srdcem 
proniknout do nejhlubší podstaty umění 
čaje. Mistr odpověděl: »Uspořádej vše t a k 
aby byl v létě příjemný chládek a v zimě 
bylo teplo. Připrav dřevěné uhlí a přived' 
vodu k varu. Postarej se, aby byl čaj chut
ný. V tom spočívá celé tajemstvu Taza
tel byl očividně zklamán a opáčil: »Vždyť 
to je ale známo každému.« Nato Sóeki od
větil: »Je-li tomu skutečně t a k pak mi las
kavě ukaž, jak jednat v souladu s tím, co 
jsem zde řekl. A já se stanu tvým hos
tem a tvým žákem.« Opat Šórei, jenž byl 
rovněž přítomen v této společnosti, se 
vložil do hovoru, řka: »Mistr Sóeki má 
vskutku pravdu. Jeho slova přesně od
povídají tomu, co učil ctihodný mnich 
Čósó. Nečiňme nic, co je špatné. Konej
me pouze dobro.« 

Způsobu úpravy ohniště s dřevěným 
uhlím pro jitřní čajovou schůzku musíme 
věnovat náležitou pozornost. Jde o nej-
tajnější ze Tří zásad pro úpravu dřevě
ného uhlí. Mistr Sóeki v této souvislosti 
říká: »Najdou se i tací, kteří začínají 
s ohříváním vody ještě za hluboké noci. 
To je ovšem velká chyba. Hostitel má 
vstát s prvním ranním zpěvem ptáků, roz-
dmýchat ohniště a přiložit dřevěné uhlí. 
Poté vyjde ven, aby ze studně nabral prů
zračně čistou vodu, kterou nanosí do pří-
stěnku v čajové chýši. Očistí železnou 
konvici, naplní ji vodou a zavěsí nad oh
niště. Toto jsou tedy pravidla, kterými se 
řídí přípravy před každou jitřní schůzkou. 
Rovněž i host by ještě předtím, než ve
jde do zahrádky, měl zvážit, jak daleko 
mohla asi pokročit příprava ohniště 
a vody, a podle toho zvolit ten nejpříhod-
nější moment příchodu. Dojde-li k tomu, 
že host vejde dříve, než je očekáván, 
a stane se tak svědkem toho, jak hostitel 
chystá ohniště a vodu, pak je zpravidla 
pro hostitele i hosta obtížné zajistit, aby 
ranní schůzka probíhala tak jako obyčej
ně. 

Je dobré nabrat ze studně vodu, urče
nou k jitřní, denní a večerní čajové schůz
ce, již za rozbřesku. Hostitel by měl mít 
stále na paměti, že musí nabrat takové 
množství vody, aby jí měl od rána až do 
večera stále připravenou v dostatečném 
množství. Pro večerní čajovou schůzku se 
nesmí použít voda, která byla ze studny 
nabrána v době po poledni. Čas od brz
kého podvečera až do půlnoci je ovládán 
principem jin, pročež voda nabraná v této 
době je zvětralá a vyvanula, její duch je 
pokleslý až úplně u dna a voda je jedo
vatá. Ráno je naopak výchozím bodem 
pro přechod jin v jang, a proto duch jitř
ní vody je jako svěží květ na hladině 
a tato voda je esencí té nejlepší studnič-
ní vody. Proto je právě jitřní voda pova

žována za úplně nejvhodnější k přípra
vě čaje. A tudíž jí čajový mistr musí vě
novat tu největší pozornost,« pravil Mis
tr Sóeki. »Při čajové schůzce za svítání 
i při večerní schůzce by vedle lavičky pro 
hosty měla stát kamenná lucerna. Sluší 
se, aby hostitel došel s příruční lucernou 
až k brance, uklonil se hostům na uvíta
nou a vrátil se zpět. Jsou i hostitelé, kte
ří namísto příruční lucerny používají pře
nosný svícen. Avšak za větrných nocí je 
chůze se svícnem v ruce velmi obtížná. 
Nadto samotné světlo svíčky je nevhod
né, neboť je přespříliš jasné a primé.« 

Mistr Sóeki dále pokračoval: »Koná-li 
se čajová schůzka ve dnech, kdy napadl 
sníh, musí hostitel pečlivě dbát na to, aby 
stop ve sněhu, které po sobě zanechají 
hosté, bylo co nejméně. Pouze sníh ležící 
na těch kamenech, na něž smějí hosté 
našlapovat, když kráčejí po cestičce v za
hrádce, by měl být předem smyt vodou. 
Pokud v zahradní nádržce není žádná 
voda, měl by hostitel dolít čerstvou vodu 
a odstranit n a p a d a n ý sníh takovým 
způsobem, aby kameny kolem nádržky 
a okolní dřeviny spoluvytvářely působi
vou scenerii. Jestliže však jsou nádržka 
i okolní stromy a keř zapadány sněhem, 
a samy o sobě tak poskytují zajímavý 
pohled, p a k vše ponecháme v původním 
stavu. Vodu na očištění pak můžeme hos
tovi podat u lavičky v keramické nádob
ce se zobáčkem. V zimě během večerní 
schůzky, kdy je vše zapadáno sněhem, 
nesmí být zahradní lucerna rozsvícena, 
protože světlo je tlumeno přirozenou září 
bělostného sněhu, a jeví se tak jako mdlé 
a nevýrazné. Neplatí to však vždy a ve 
všech případech, neboť záleží též na pů
sobení okolních stromů a keřů a na cel
kovém dojmu, kterým působí zahrádka 
rodži.« 

Máme-li charakterizovat základní typy 
místností - třfrohožovou širokou místnost 



a čtyřrohožovou podlouhlou místnost, po
může nám, když budeme vycházet z je
jich půdorysu. Původní délka jedné z ro-
hoží v prvně jmenované místnosti byla 
zkrácena o jednu stopu a pět palců 
a na té straně, kterou přiléhá k rohoži 
s rozloženým náčiním, byl vzniklý prostor 
nahrazen dřevěnou deskou. Na ní bylo 
umístěno přenosné ohniště, nádoba na 
čerstvou vodu, naběračka na vodu spolu 
s podložkou na odkládání naběračky, ná
doba na použitou vodu a další čajové ná
činí. Dózu na zelený práškový čaj a ča
jové misky pak v idy před zahájením pří
pravy čaje donesl sám hostitel. Po něja
ké době bylo ohniště v zadní části desky 
nahrazeno ohništěm na její přední stra
ně ve vzdálenosti jedné stopy a čtyř pal
ců od předního okraje desky. Později, 
v období letních měsíců ještě přibylo pře
nosné kameninové ohniště. V případě 
podlouhlé místnosti byla rohož sousedí
cí s rohoží na pokládání čajového náčiní 
zkrácena a stejně jako v předešlém pří
padě uříznutá část nahrazena pětipalco-
vou dřevěnou deskou. Zadní ohniště bylo 
umístěno z druhé strany desky, dva a půl 
až tři palce od kraje. V souvislosti s tím 
je také třeba zvážit, jaké rozměry by měl 
mít stojánek na čajové náčiní. 

Čajové náčiní vhodné pro přípravu 
a popíjení čaje v malé čajové místnosti 
má být co nejprostší a spíše nedokonalé. 
Jsou lidé, kteří nesnesou sebemenší jeho 
vadu či nedostatek. Znamená to, že si 
jejich srdce nenaš la tu pravou cestu 
k čaji. Samozřejmě není vhodné použí
vat dejme tomu naprasklý kus novodobé 
keramiky. Naproti tomu však čínské dózy 
na práškový čaj a další vysoce ceněné 
náčiní se používá i tehdy, je-li vysprave
no lakem. Kombinujeme-li jednotlivé typy 
čajového náčiní, je třeba vědět, že kupří
kladu novodobý keramický podnos na 
čajové náčiní ladí s vybraným starožitným 

kouskem čínské dózy na čaj a tak podob
ně. Šukó by stejně jako mnozí v dnešní 
době kombinoval jím velmi ceněný čajo
vý podnos typu Studna, který- by vložil do 
sáčku t a k aby na první pohled vzbuzo
val dojem, že jde o čajovou misku typu 
Tygří oči. Dále by určitě přidal dózu na 
čaj ve tvaru lilku či nějakou novodobou 
keramickou dózu na čaj. 

Ti, jejichž rod vlastní slavný závěsný 
svitek by měli vědět, že je-li svitek do 
stran příliš široký a v poměru k tomu na 
délku moc krátký, pak by měl být strop 
výklenku ve stěně přiměřeně snížen. Jest
liže je podlouhlý svitek příliš dlouhý, pak 
musí být strop výklenku posazen výše. 
Není správné váhat, zda tak učinit, či ne, 
a obávat se, že právě tato výška stropu 
nebude vyhovovat i délce ostatních svit
ků. Výška stropu výklenku, jež je vhod
ná pro nejvíce ceněný svitek je tou jeho 
pravou výškou. Existují dva typy obrazo
vých svitků - první z meh má obrázky 
vždy po pravé straně, druhý pak po levě 
straně. Umístění výklenku musí být vel
mi dobře promyšleno a je třeba mít na 
paměti, že má směřovat stejným směrem 
jakým je nasměrována sama místnost. 

Závěsný svitek je ze všech předmětů 
v místností ten nejdůležitější. J a k pro hos
titele, tak hosta je čanoju prostředkem 
k dosažení soustředění a soudržnosti 
mysli samádhi. Mezi závěsnými svitky 
jsou nejvíce ceněny svitky s kaligrafiemi 
velkých zenových mistrů. Je třeba ctít 
nejen význam, jenž je obsažen ve slovech 
kaligrafe, ale vážit si též ctností samot
ného kaligrafa, ať už je to ten, kdo tepr
ve kráčí po Cestě, nebo některý z velkých 
Mistrů. Není zvykem vystavovat ve vý
klenku kaligrafické svitky laiků. Avšak je 
možné použít báseň s náboženským ob
sahem od básníka-kaligrafa. Neplatí to 
však v případě místností velké čtyři a půl 
rohože, protože ta postrádá onu duchov
ní atmosféru, kterou v sobě má kupříkla
du trávová čajová chýše. Tento rozdíl by
chom si měli řádně uvědomit. Za vůbec 
nejcennější jsou považovány ty svitky, 
jejichž obsahem jsou slova Buddhy či 
některého z patriarchů a jejichž autor 
přenesl ctnosti sobě vlastní i do své kali-
grafie. Takový svitek je pak skutečně vel
kou vzácností. Co do míry důležitostí ná
sledují jako druhé svitky, jejichž autoři 
sice nepatří k ctihodným nejvyšším mni
chům, avšak jejich obsahem jsou slova 
Buddhy či některého z patriarchů. Někdy 
může být vystaven i závěsný svitkový 
obraz, pak ovšem záleží na tom, kdo je 
jeho autorem. Obrazy od čínských mni
chů znázorňují většinou portrét Buddhy 
či některého z patriarchů, někdy též pou
ze postavu neznámého člověka. Jsou lidé, 

kteří se vyhýbají jejich -vystavování, a to 
z toho prostého důvodu, že visí-li takový 
portrét ve výklenku, místnost pak připo
míná buddhistickou modlitebnu. To však 
je holý nesmysl. Člověk by naopak tyto 
svitky měl obdivovat víc než cokoli jiné
ho celou duší oddanou své víře,« uzavřel 
svou řeč Mistr Sóeki. 

Pohoštění podávané v malé čajové 
místnosti by nemělo sestávat z více než 
jednoho šálku polévky a dvou až tří ved
lejších chodů. Rovněž i rýžové víno saké 
by mělo být podáváno jen v malé míře. 
V malé čajové místnosti ve stylu wabi by 
neměly být servírovány vůbec žádné po
krmy. Stejným způsobem, jako podává
me chuťově výrazný hustý čaj s čajem 
řídkým, měli bychom kombinovat pokr
my chuťově výrazné s pokrmy nevýraz
nými. 

K nízkému jídelnímu stolku může za
sednout několik osob současně, jak je 
denním zvykem v zenových klášterech. 
Když Džóó a Sóeki občas pozvali hosty 
z klášterů Daitokudži a Nanšúdži na čaj, 
obvykle připravili také stůl, aby p a k 
všichni společně pojedli. Protože ale ča
jová místnost o velikosti jedné a čtvrt ro
hože je příliš malá, je vhodnější stolovat 
v místnosti o rozměrech dvou, tří nebo 
čtyř rohoží nebo v místnosti o velikosti 
čtyř a půl rohože, která je k těmto úče
lům obzvláště vhodná. Dnes mají čajové 
místnosti vedle původního vchodu ještě 
další vchod, a lze proto při vnášení stolu 
do místnosti nebo při vynášení stolu ven 
doporučit použití tohoto dalšího vchodu. 
Když hostitel přinese do místnosti stůl, 
očistí jej ubrouskem k tomu zvlášť urče
ným. Poté nabere do jídelních misek vždy 
po jedné porci rýže, upravené do tvaru 
válečku, každou z nich přikryje plochou 
miskou, jež slouží jako víčko, a pak ještě 
pod každou jídelní mlsku vsune misku na 
polévku. Hostitel tímto způsobem připra
ví tolik sad s jednotlivými miskami, kolik 
je hostů, upraví je na tác a odnese do ča
jové místnosti, kde před každého hosta 
rozloží vždy jednu sadu misek Z po
lévkové mísy pak každému nalije polév
ku. Přílohy jsou podávány buď z hrnce, 
nebo z mísy. Pokrmy se servírují v tako
vém pořadí, aby se jejich jednotlivé dru
hy střídaly. Saké by se nemělo dolévat 
více než jednou či dvakrát a lze je pít též 
z ploché misky, používané jinak též jako 
víčko. Během jídla se musí hostitel po
starat o to, aby bylo vše řádně upravené. 
Jídelní stůl by měl být prostřen velmi jed
noduše. Jedna, maximálně dvě misky po
lévky a stejně tak jedna či dvě misky pří
loh by měly postačit. Během jídla je lep
ší nepodávat žádný čaj. Existuje ještě dal
ší typ úpravy, kdy se miska na rýži, po-



lávková miska a víčko zabalí, a to vždy 
každý kus zvlášť, do bavlněného ubrous
ku obarveného modrotiskem. V takovém 
případě platí, že rýžové válečky se hos
tům přinesou ve velké míse, podobně jako 
je tomu v klášterech. Hostitel je pak z této 
mísy servíruje hostům, kteří mu jeden po 
druhém podávají své rýžové mlsky. Sa
mozřejmě, že výše popsaný způsob po
dávání pokrmů nelze praktikovat tehdy, 
jsou-li na jídelníčku též ryby. 

Vedlejší chody by se měly podávat jed
nou či dvakrát, a to po sobě, na víčkách 
sejmutých z misek. V malé čajové míst
nosti se občas vystavuje též zásobnice na 
uchovávání čajových lístků, a to přede
vším při příležitosti ochutnávání nového 
čaje. Tato zásobnice by měla být vysta
vena ve výklenku k tomu zvlášť určeném 
již v okamžiku, kdy hosté vcházejí do 
místnosti, svitek by měl být zavěšen až 
později. Zásobnici vystavenou v malé 
místnosti stačí přizdobit kolem hrdla 
pentlí nebo ozdobnou šňůrkou. Použije-
me-li k tomu dlouhou šňůrku, p a k se 
samo sebou rozumí, že by ozdobný uzel 
měl být zavázán jednoduše a nenápad
ně. Uzly nadmíru dekorativní a vyuměl-
kované působí nežádoucím dojmem, ne
boť vzbuzují pocit přílišné dokonalosti. 
Dále p a k není vhodné používat ozdobný 
provaz při čajových schůzkách u příleži
tosti ochutnávání nového čaje v malé ča
jové místnosti; při ostatních čajových 
schůzkách je jeho použití př ípustné 
a jeho výběr se řídí typem zásobnice. Vy
stavovat zásobnici nazývanou odložená 
zásobnice je poměrně rozšířeným zvy
kem. Váže se k ní následující historka: 
Kodžimaja Dósacu byl často hosty žádán, 
ab předvedl svou zbrusu novou zásobni
ci. Šlo totiž o natolik pozoruhodný umě
lecký kousek, že si o ní lidé mezi sebou 
vyprávěli a všichni si ji přáli spatřit. 
Avšak majitel všechny takové prosby od
mítal s odůvodněním, že si nemyslí, že 
by bylo vhodné vystavovat tak nevýznam
ný kus, jako je právě dotyčná zásobnice. 
Jednoho dne se hosté pozvaní na čajo
vou schůzku shromáždili v přijímacím al
tánku, aby pak jeden z nich zdvořile pře
tlumočil hostiteli největší přání všech hos
tů, a to spatřit jeho slavnou zásobnici. 
Onen host současně s mnoha oniluvami 
dodal, že pokud by hostitel ráčil jejich 
prosbu odmítnout, pak by žádný z hostů 
s největší pravděpodobností nemohl při
jmout účast na jím pořádané čajové 
schůzce. Dósacu velmi uctivě vysvětlil, že 
zásobnici přinesl jenom proto, aby vyho
věl naléhavým prosbám svých hostů. Pro
tože si je však dobře vědom toho, že není 
natolik výjimečná, aby byla hodna místa 
ve výklenku, odložil ji tedy ke vchodu tak, 

aby si ji hosté všimli až ve chvíli, kdy ji 
budou míjet při vstupu do místnosti. Tato 
vzájemná výměna zdvořilostí stále pokra
čovala a teprve poté, co si hosté zásob
nici prohlédli tak, jak stála na podlaze, 
si hostitel dovolil vystavit ji ve výklenku. 
Později byla tato zásobníce pojmenová
na Kodžimajův podzimní déšť. Způsob, 
kterým Dósacu předvedl svou zásobnici, 
lidi zaujal natolik, že si jej postupně osvo
jili. Sóeki v souvislosti s vystavováním 
odložené zásobnice poznamenal: »Za jis
tých okolností je něco takového možné, 
avšak jen když je o to hostitel přímo po
žádán. Umístění odložené zásobnice kla
sickým způsobem přímo ve výklenku je 
elegantnější a působí nenucené, obzvláště 
když je vystavena na žádost samotných 
hostů. Vystavit tuto zásobnici je tak či 
onak úkol nelehký, neb neexistují žádná 
pravidla, ze kterých bychom při tom moh
li vycházet.« 

Není běžné, aby hosté přihlíželi přípra
vě dřevěného uhlí v přenosném ohništi. 
Nicméně v závěru čajové schůzky může 
být host přizván, aby přihlížel, jak hosti
tel obhospodařuje zbylé uhlíky a popel 
v ohništi a jak upravuje oheň. Dále je tře
ba si zapamatovat, že když položíme 
džber na vodu na zem, už bychom s ním 
neměli dál hýbat či jej přenášet někam 
jinam, a teprve když hosté odejdou, jej 
můžeme odnést pryč. Vše, o čem nyní ho
vořím, je součástí ústní tradice a již za
vedených postupů. Někteří tvrdí, že v pří
padě formálního stylu by dřevěné vědro 
návodu mělo být umístěno po mém boku 
zatímco džber by měl stát přede mnou. 
Najdou se však i lidé, kteří prosazují ná
zor, že by tomu mělo být naopak. Sóeki 
je poněkud jiného mínění: »V obou pří
padech by jak vědro, tak džber měly stát 
před hostitelem, a to především proto, že 
jsou-li po straně, nabírání vody je pak 
komplikované vinou obtížné manipulace 
s naběračkou. Samozřejmě, že musíme 
přesně dodržovat pravidla určující, kte
ré druhy náčiní by měly být umístěny 
vepředu a které po straně. Protože se ale 
může stát, že pro určitou situaci neexis
tují žádná pevně daná pravidla, je pak 
na nás, abychom daný úkon provedli ta
kovým způsobem, který považujeme za 
nejlepší. Vědro by mělo být používáno 
pouze v kombinaci se zapuštěným ohniš
těm a v žádném případě ne s přenosným 
ohništěm. Naproti tomu džber se hodí pro 
všechny roční doby a je obzvláště vhod
ný pro speciální typy čajových schůzek, 
jako jsou schůzky u příležitosti ochutná
vání nového čaje a další.« 

Během čajové schůzky, jejíž doba není 
přesně vymezena, by měl hostitel před
vést alespoň jeden či dva vzácné kousky 

čajového náčiní ze své sbírky. V takovém 
případě však musí technické provedení 
odpovídat formálnímu stylu a vnitřní pří
stup by měl naproti tomu vycházet 
z neformálního stylu. K nádobám vhod
ným pro úpravu květin v malé čajové 
místnosti patří bambusové košíky a vázy 
z vydlabané usušené tykve. Kovové vázy 
se hodí jak do čtyř a půl rohožové čajo
vé místnosti, tak i do malé místnosti. 

Sóeki pravil: »Nádoba na použitou 
vodu by měla směřovat zdobenou stra
nou k hostiteli. Podobně i podložka pod 
víčko by měla směřovat k hostiteli tou 
částí, jež nese dekor.« Podle Dóana by 
naopak tyto strany měly směřovat k hos
tovi. Proto jsem se zeptal Sóekiho, jak 
tomu mám rozumět a podle čeho rozhod
nout, které z pravidel je tím pravým. Sóe
ki odpověděl: »Vždy, a to jak v případě, 
kdy je všechno čajové náčiní rozloženo 
na rohoži k tomuto účelu zvlášť vyhra
zené, tak i v případě, kdy je umístěno na 
poličce, či ve chvíli, kdy hostitel přikládá 
do ohniště dřevěné uhlí, a zrovna tak 
i v momentě, kdy se věnuje samotné pří
pravě čaje, pokaždé tedy platí, že náčiní 
má směřovat dekorem ke mně jakožto 
hostiteli.« Čajové náčiní by nikdy nemělo 
být upraveno t a k aby v hostovi vzbuzo
valo dojem, že je mu stavěno na odiv, 
a též hostitel by se měl během přípravy 
čaje zdržet všech úmyslů předvádět hos
tovi náčiní, jež právě používá. Pak tedy 
musíme umístit i dózu na čaj t a k aby ji 
host viděl ze strany. Manipulujeme-li s ní 
a předvádíme-li ji hostu, pak mu přiro
zeně ukážeme její vrchní stranu. To je tře
ba si vzít k srdci jako to nejdůležitější. 
Právě v souvislosti s podložkou pod vič
ko se o Nóamim traduje, že během pří-
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pravý čaje používal podložku ve tvaru 
pečetidla mistra Rinzaie. Své žáky učil, 
že tato podložka by měla být umístěna 
ve směru rukojeti naběračky a zároveň 
tak, aby znaky na pečetidle byly čitelné 
z té strany, kde je hostitel. To samé platí 
rovněž o dalších typech podložek, jako 
jsou například podložky ve tvaru různých 
druhů zvířat a další. Směřuje-li podlož
ka z bambusu k hostovi tou stranou, jež 
je zdobena kolínkem kmene bambusu, 
pak je přirozené, že též podložka ve tva
ru pečetidla musí být nastavena tak, aby 
znaky byly čitelné z hostovy strany. 
V žádném případě ji nesmíme položit ob
ráceně. Stejně tak odpovídá všem pravid
lům i to, natočíme-li nádobu na použitou 
vodu k sobě stranou s dekorem. 

Podlouhlou dózu na čaj čaire vyjímá
me z váčku tak, že z ní váček shrneme 
směrem dolů, zatímco z nízkého čaire vá
ček shrnujeme odzdola nahoru. 

Jedním z typů čajových schůzek jsou 
též schůzky v pleném a v místech, kde 
se pořádají hony a podobné zábavy. Když 
Sóeki pořádal proslulou čajovou schůz
ku na hoře Daizendži, já, prostý mnich, 
jsem jej doprovázel a pomáhal mu s její 
přípravou. Měl jsem tedy možnost bedli
vě sledovat celý postup přípravy čaje. 
Sóeki při té příležitosti poznamenal: »Pro-
tože pro čajové schůzky v plenéru nejsou 
dána žádná konkrétní pravidla a není ani 
přesně vymezen jejich charakter, je ten
to typ schůzek spojen se značnými obtí
žemi. Je třeba si uvědomit, že hosté jsou 
především pohlceni vším, co je obklopu
je, a tudíž se nemohou plně soustředit na 
samotný průběh čajové schůzky. Nejdů-
ležitější je tedy zaujmout srdce hostů.« 
Proto musí být hostitel vybaven vybraným 

čajovým náčiním podobně jako na Dai
zendži, kdy Sóeki do své krabice se sou
pravou čajového náčiní přidal též dózu 
na čaj typu Šíp a přivezl ji s sebou na již 
zmíněnou čajovou schůzku. To, co zde 
bylo řečeno, je třeba mít na paměti. Při 
čajové schůzce v přírodě je nejdúležitěj-
ší pečlivě očistit vodou čajové náčiní, aby 
působilo svěžím dojmem. Podaří-li se hos
titeli vzbudit v hostech skutečný zájem, 
může se jeho čajová schůzka stát neza
pomenutelným zážitkem. Pakliže však 
neprojeví veškeré své zaujetí a jeho vy
stupování bude čistě formální, bude mysl 
každého účastníka pohlcena okolní kra
jinou. Proto jen opravdoví znalci mohou 
zvládnout nelehký úkol, jako je čajová 
schůzka v plenéru. Taková schůzka by 
se měla konat v místech, jejichž atmosfé
ra je prosycena čistotou a neposkvrně
ností. Nejvhodnější je kupříkladu plácek 
pod borovicemi, břeh řeky či zelená lou
ka a podobně. 

Vůbec nejdůležitější je, aby srdce hos
titele i hosta byla očištěná a neposkvr
něná. Neznamená to však očistit svá srd
ce pouze po čas jedné čajové schůzky. 
Protože umění čaje je ve svém původním 
a nejzákladnějším významu Cestou, jež 
vede k duchovnímu probuzení, musí být 
při čajové schůzce srdce člověka zbave
no vší špíny a zloby. Schůzka v přírodě, 
kterou vede nezkušený nováček není nic 
jiného než nezdařilá a povrchní nápodo
ba čanoju. Neexistují žádná předem daná 
pravidla, neboť je jen jeden jediný panu
jící velký Zákon. To můžeme pojímat ná
sledujícím způsobem: umění čaje je jed
nou z Cest, skrze kterou člověk otevře 
a očistí své srdce. Je to umění, které pře
sahuje všechny formální způsoby a kon
venční pravidla a které nás t a k vede 
k očištění našeho srece. A jako takové by 
je neměli chtít provádět jeho nezralí a ne
zkušení adepti. Člověk by měl sám od 
sebe pocítit, že nadešel čas, kdy je do
statečně zralý, aby se stal Mistrem. 

Džóó našel vyjádření podstaty čajové
ho umem ve stylu vvabi v následující bás
ni od Fudživvaty letáky z Nové sbírky sta
rých a současných zpěvů: 

Podívám-li se do dálky 
květy sakur a barevné listy javorů 
už zmizely. 
Jen chýše na pobřeží 
v podzimním stmívání 

Květy sakur a zbarvené listy javorů 
představují okázalou eleganci formální
ho stylu. Člověk pozoruje-li stále květy 
sakur a barevné listí javorů, si náhle jed
noho dne zničehonic uvědomí sám sebe 
v pobřežní rybářské chýši, tedy v oblasti 

absolutní prázdnoty. Avšak bez předcho
zího poznám květů a zbarvených listů 
nemůže přijmout přístřeší v rybářské 
chýši, tedy v oblasti absolutní prázdnoty, 
a teprve když dostatečně prožije pohled 
na tyto květy a zbarvené listí javorů, 
může pak v úplnosti vychutnat drsnou 
prostotu a jednoduchost opuštěné rybář
ské chýše, a proniknout tak k nejhlubší 
podstatě čanoju. 

Mistr Sóeki připojil ještě další báseň 
od Fudžiwary letáky ze stejnojmenné 
sbírky, jež svým duchem doplňuje výše 
citovanou báseň. Obě si je zapsal a chá
pal je jako vyjádření duchovní podstaty 
čanoju. Rikjúova báseň od letáky zní: 

Kéž bych mohl tomu, 
kdo netouží než po květech, 
ukázat jaro 
pod sněhem 
v horské vesnici. 

Je třeba ponořit se do významu obou 
básní. Lidé na tomto světě se od rána do 
noci ptají sami sebe, zda už nadešel ten 
pravý čas, kdy jsou sakury v horách či 
v lese v plném květu. Nevědí v šak že to, 
co hledají vně, v květech a zbarvených 
listech javorů, existuje přímo zde - uvnitř 
našich srdcí. A tak se pouze jejich oči těší 
z pohledu na všechny ty barvy. Horská 
vesnice stejně jako rybářská chýše jsou 
příbytky7, ve kterých sídlí prostota. Květy 
a zbarvené listy z loňska jsou zcela za
padány sněhem, aniž po sobě zanechaly 
jakékoli stopy. Horská vesnice svou opuš
těností připomíná rybářskou chýši. Nyní 
však z oblasti absolutní prázdnoty samo 
od sebe vzniká cítění, podobně jako když 
mladé výhonky plné života, které dosud 
byly skryty pod sněhem, začínají ve své 
svěží zeleni vždy jen dva tři lístečky vy
strkovat zpod sněhu. Tak i my neusiluj
me o nic a jednejme v souladu s morál
ním principem. 

Význam obou těchto básní lze samo
zřejmě vykládat podle principů samotné
ho básnického umění. Zde je však smysl 
obou básní vyložen t a k jak jej chápali 
Džóó a Sen no Rikjú, kteří jej pak vnesli 
do Cesty čaje. Oba tito Mistři skrze od
danost Čeště dosáhli nejvyššího. Já, pro
sty nrnich, který nikdy nemůže dosáhnout 
jejich velikosti, k nim chovám neskona
lou úctu. Jejich Cesta je Cestou mění čaje 
a současně je to i Cesta duchovního osví
cení (godó), tak jak ji učil První zenový 
patriarcha, Bódhidharma. 

S bezmeznou a opravdovou úctou 
Nambó 

(Čteni k čaji, zvláštní vydání k výstavě 
Téma: Pět prvků, Pocta čaji, Svět japonských zahrad; 

Orlická galerie, Rychnov nad Kněžnou, červenec—říjen 1992) 
Přeložila Eva Havllcová 



Náš japonský dodavatel čaje přišel s novým způsobem přípravy čaje, který jsme pokřtili s e n č a soja. 
Malinkaté množství ze leného čaje senča pět minut vyluhovat pak těch pár kapiček vypít vychutnáš 
si tu sladkou chuť, pak dáš víc teplou vodu, kratší dobu vyluhuješ, zase pár kapiček ochutnáš a takhle 
to opakuješ, až to zalíváš úplně vroucí vodou, a po spaření poslední vodou se to slije, nakape pár 
kapek sojové omáčky, vezmou se tyčinky a čajové lístky sníš a pak to zapiješ tím posledním čajem. 
Fakt vynikající. Gurmánský zážitek. 

• Co to znamená »čajovník«? Ti, co nevědí, oč jde, 
se domnívají, že občas sejdeš mezi lidi a z výšky 
jim naliješ čaj. Co to všechno obnáší, být čajovník? 

Jedna věc je čajovník jako ten, kdo miluje čaj a kdo 
se jím zabývá jako badatel. Druhá věc je čajovník 
jako živnostník. Navíc v Čechách deset let poté, co 
se změnil režim. Tyto dva pohledy jsou tak diamet
rálně odlišné, že nelze jednoznačně odpovědět. Říci, 
jsem čajovník a znamená to tohle a tohle, nelze. Být 
ten, kdo miluje čaj a zabývá se jím, a zároveň ob
chodovat čajem, je schizofrenie. Na jedné straně jde 
o tu nádhernou romantickou představu, kterou člo
věk může mít o čajovníkovi, tedy o čistém, duchov
ně zaměřeném člověku, který do hlubin bádá, medi
tuje a pohybuje se v nemateriálních sférách a k tomu 
všemu popíjí čaj, ve kterém se důkladně vyzná, zná 
jeho přesné složení, druhy, dějiny a původ pití čaje, 
a na druhé straně je ten čajovník živnostník o kterém 
si také lidi myslí, že je to pohodář, že si vymyslel 
podnikání a funguje sám, chodí mu do čajoven lidi 
a utrácejí za čaj, který nakoupil na váhu ve velkém 
a draze prodává po konvičkách, a že je v balíku. 

Kde jsem já? Když si sednu ve své podkrovní míst
nosti, kterou jsem si zařídil, abych si tu odpočinul, 

a kde si můžu pustiti video nebo hudbu, dělat co si 
zamanu, tak jsem ten čajovník který se může blížit 
tomu ideálnímu prvnímu modelu. Když si sednu do 
kanceláře k počítači a otevřu pokladní knihu a začnu 
vyřizovat pohledávky, účty za telefony, odpovídat na 
výhružné dopisy od elektráren, že mi odpojí elektři
nu, a splácet zálohy na sociální pojištění pro zaměst
nance, tak to jsem hluboce ve druhé sféře té schizo
frenie. Někde mezi těmito extrémy se musím pohy
bovat t a k abych dokázal věřit tomu, že ještě stále 
jsem tím, kým chci být. 

Být čajovníkem tedy znamená denně svádět bitvu 
s tím vším. Když je někdo makléř, nepředpokládám, 
že svádí nějaké schizofremcké bitvy, prostě chce být 
makléř a je jím. Když ale někdo chce být čajovníkem, 
musí být zároveň živnostníkem. A to už je problém. 

Když jsem se rozhodoval, že s tím profesionálně 
začnu, a když jsem začal, musel jsem udělat veliký 
kompromis. Tehdy jsem byl spíše divadelní čajovník 
podával jsem čaj ve stanu na divadelních poutích a to 
se blížilo tomu prvnímu ideálu. Pak mi ale postup
ně lidi, kteří se v tom vyznali, říkali, že musím zalo
žit nějakou firmu, na obvodním úřadě požádat 
o nějaké povolení... 

BARAKA 



• Na co zní tvůj živnostenský list? 
• Samozřejmě klasika - nákup, prodej 
a hostinská činnost. Obor čajovník tady 
neexistuje. 
• Kdy a kde to ale všechno začalo? 
• To je i mně samotnému dodneška zá
hadou. Možná by to nějak šlo vysvětlit, 
já to ale nechci vědět. Mám raději to ta
jemství. Přišlo to z ničeho nic. Tehdy jsem 
byl prezidentem Spolku za veselejší sou
časnost, což je úplně jiná kapitola, a čaj 
jsem pil, ale docela jinak Pohyboval jsem 
se hodně v těch undergroundových kru
zích, kde se pilo buď pivo, nebo čaj. Mně 
pivo nikdy moc nechutnalo, tak jsem pil 
čaj. Nikdy jsem ho ale nepřipravoval. Čaj 
se tehdy prostě pil po litrech a nikoho 
vlastně nezajímalo, co to pije. 

• Pojď se vrátit ještě hlouběji do minu
losti. My dva se známe od počátku 
80. let. Tehdy jsme pašovali z Polska 
přeci jen lepší odrůdy čajů a objevova
li jsme, že existují i jiné čaje než ten sáč
kový či gruzínský, který byl tady, kro
mě Tuzexu, k dostání. Pamatuješ se, 
když jsi u mne pil pravý nefalšovaný 
japonský čaj, který jsem si osobně při
vezl z Japonska? 

• Samozřejmě pamatuji. Nebyl to ale ně
jaký objev. Tehdy jsem to vůbec nebral 
tak jako ty. Pro mne to byla velmi pří
jemná alternativa, protože jsem chtěl být 
s kamarády, ale nechtěl jsem pít pivo. 
A čaj byl přijatelnou, lahodnou alternati
vou. Ale byl to jen a jen nápoj. A když 
jsem u tebe pil ten kvalitní japonský čaj, 
nebyl to nějaký objev, kdy bych prozřel 
a uvědomil si - aha, tohle je můj život 
a tím se chci zabývat. 

Tenkrát v roce 1989 jsem v Japonsku 
objevil kvalitu. Samozřejmě jsem tušil, že 
musí existovat něco lepšího, než to, co 
jsme pili, a už jsem za sebou měl jednu 
cestu na Západ, takže jsem věděl, že 
v jiných, lépe fungujících zemích holt lidi 
mají kvalitnější másla a lepší vlaky 
a kabáty, ale v tom Japonsku mne na
štvalo, že i v něčem, pro mne tehdy tak 
obyčejném, jako je každodenní nápoj, čaj, 
ve kterém není co zkvalitňovat, protože 
jsem přece sem tam ochutnal ten Twin-
nings z Tuzexu nebo originální indický 
Darjeeling pašovaný z Polska, existují 
další kvality převyšující cokoli, co jsem 
očekával. A tak jako v józe, naštval jsem 
se: J a k to, že n á m o tom neřekli? 
A zároveň tu byla i druhá strana téže 
mince: Já vám ukážu! Ve smyslu - nene
chám sebou už víc manipulovat, nene
chám je rozhodovat za mě ani v takových 
maličkostech, jako je čaj, který mám den
ně na stole. 

• Vy jste tenkrát ve Společnosti za ve
selejší současnost byli jakousi překva

pivě českou, někdy až originálně vtip
nou alternativou odporu a hledání 
vlastní identity a svobody. Dnes patří 
čaj a pití čaje, a mohli bychom to do
konce nazvat »čajová kultura«, rovněž 
k jakési alternativě. Kdy to ale začalo? 
• U mne to začalo až v roce 1987, kdy 
jsem odjel do Maroka. Proč do Maroka? 
To je úplná náhoda. Další nevysvětlitel
ná věc. Já měl pozvání do Alžíru, levněj
ší cesta vedla přes Maroko. Dodnes ne
vím co mne zlákalo. Tehdy jsem totiž do
stal pozvání od otce jednoho kamaráda. 
Ten pracoval jako cukrovarnický expert 
a měl právo pozvat nejen rodinné přísluš
níky, ale i kohokoli dalšího. Přes tehdej
ší Ministerstvo průmyslu jsem měl pozvá
ní, tedy ne devizový příslib, který bych ni
kdy nedostal. Zašel jsem na Marocké 
vyslanectví a tam mi dali takové brožur
ky typu SpatřitAzahir a zemřít... a Vidět 
Casablancu. a zemřít... To byly veškeré 
informace o Maroku, které jsem tehdy byl 
schopen sehnat. Vůbec jsem netušil, kam 
jedu. Když už to ale vyšlo, tak jsem pro
stě jel. Já s tím nepočítal, s kamarádem 
jsem o tom mluvil tak tři roky před tím, 
ale nikdy jsem ani nedoufal, že by zrov
na tohle mohlo vyjít. P a k ale přišel 
s papírem a řekl: »Tady to máš a jeď.« 

Do Maroka jsem přijel sám, bez peněz, 
stopem, netuše co budu dělat, kde budu 
spát, co budu jíst. A začal se odvíjet tři
cetidenní příběh o pohostinství, přátelství 
a vlídnosti. 

I když tam byl taky absolutní režim 
místního krále, tak tam lidi žili j inak ne
trpěli jako u nás, nepoddávali se tomu 
t a k A hlavně, všechno to tam provázel 
čaj, ten byl všudypřítomný, a laskavost 
lidí. Tohle na mě asi nejvíc zapůsobilo. 
Tady, i když se popíjel čaj, tak to bylo 
vždycky v nějakém stresu - že nás mů
žou přijít zavřít, že budou domovní pro
hlídky. Když jsem se vrátil zpátky, tak mi 
sebrali pas a zakázali cestovat. Dostal 
jsem se k Chartě, nechtěli mě přijmout 
na bohosloveckou fakultu. A navíc mám 
pocit, že u nás si většina lidí už od dět
ství spojuje čaj spíše s nemocí. Jsi nemoc
ný, tak dostaneš čaj s citronem. Takže 
zase s něčím negativním. I když jsem 
začal poznávat kvalitní čaje, co si lidi od
někud přivezli, pořád za tím byla tahle 
negativní zkušenost. Nemoc nebo stres. 
To byla moje smůla. Kdybych býval po
znal třeba nějaké japonské obřady, tak 
by mě to asi oslovilo. Takže tu druhou 
stranu jsem poznal až v Maroku. To, že 
s čajem je spojený příjemný svět. A to ve 
mně zůstalo. 

• Jenže se psal stále rok 1987. Co jsi 
dělal potom? A kde v tom všem byl čaj 
a to, co jsi zažil v Maroku? 

• Když jsem se vrátil z Maroka a dostal 
se do obvyklých otáček čaj jako by mne 
provázel jen vně, uvnitř jsem to měl 
v sobě pořád nějak ukryté až do roku 
1989. Těch aktivit bylo tehdy tolik např. 
různé samizdatové časopisy, které jsem 
pomáhal tisknout, jako byl t řeba Jazz 
Stop. A taky Společnost za veselejší sou
časnost - organizovali jsme různé hap
peningy. To byl takový' zmatek že na čaj 
a pohostinství nebylo ani pomyšlení. 

Ale pak přišel podzim roku 1989 a Ha
vel byl zvolen prezidentem a já jsem byl 
přizván k němu do bytu, abychom zor
ganizovali silvestrovskou oslavu. Já jsem 
tam byl původně za Společnost za vese
lejší současnost, takže jsem měl udělat 
něco legračního, jenže další organizátor 
Václav Marhoul tam byl taky za srandov
ní skupinu Tvrdohlavých a za Pražskou 
pětku. Asi bychom si konkurovali. Oni by 
dělali happening a já taky. Oni to navíc 
uměli daleko lip, takže já jsem přemýš
lel, proč bych tady měl dělat nějakou 
srandu, když my jsme ani v podstatě 
srandisti nebyli. 

A najednou jsem řekl, jak jsem seděl 
v kruhu těch tří lidí - Olga Havlová, Vác
lav Marhoul a já - já tam udělám čajov
nu. Tím to vlastně začalo. 

Teprve ex post jsem si začal uvědomo
vat, co to vlastně obnáší, tedy správněji, 
že vlastně vůbec nevím, co to obnáší. Že 
vím, že to tedy má být čaj, ale ne pytlíko
vý Pigi. Začal jsem tím, že jsem vzpomí
nal, u koho jsem vlastně ten dobrý čaj vi
děl. Že na to musí být taky nějaké nádo
bí, takže jsem si začal půjčovat od lidí 
misky. Měl jsem na to pět dní. Vašek 
Marhoul mě seznámil s člověkem, který 
dnes dělá šéfa fundusu na Barrandově, 
a s tím jsem se domluvil, co bych si před
stavoval, jak by asi ta čajovna měla vy
padat. A protože jsem byl ovlivněn tím 
Marokem, věděl jsem, že by to měl být 
nějaký orientální interiér. Houpací křesíl
ka, orientální látky a lustry, aby to byla 
pohoda. Trochu Čína, trochu Arábie. No, 
a tenkrát v té euforii naložili věcí plný 
náklaďák ten přijel ke Smíchovskému 
domu kultury a tam jsme to 31. prosince 
ráno nainstalovali. 

A tam se taky udál zázrak Dovedeš si 
představit, jak to asi vypadalo, když se 
přes pět set undergroundistů sjelo do 
Prahy a Vašek byl jejich prezident 
a všechno bylo zadarmo. No, nepořádek 
je slabý slovo. A uprostřed vší té vřavy 
byla místnost, která byla Izolovaná od 
hlavních sálů - to jsme zatáhli závěsy 
a byly tam taky polstrované dveře. Uvnitř 
v té místnosti byl takový stan - vlastně 
čajchan, ale to jsem ještě nevěděl, co to 
je a co jsem vlastně stvořil. A u toho čaj-



chánu stála fronta lidí, kteří se to v tom 
naprostém zmatku dozvěděli a chtěli to 
vidět, protože vůbec nevěděli, co se děje. 
Začala se šířit informace, že je tam něco, 
co ještě nikdy nikdo neviděl, co tady ni
kdy nebylo. 
• Možná v tom byla atrakce toho na
prostého opaku - ticha, pohody, klidu 
a hlavně pohostinství. A především, 
bylo tohle to tvé obrácení? 
• Asi ano. A tím to vlastně všechno za
čalo, protože pak už mě lidi pořád kon
taktovali a chtěli něco podobného na růz
ných jiných akcích. A tak jsem stavěl stan 
a podával čaj v rámci Divadelních poutí 
na Střeleckém ostrově a na dalších ak
cích, a to až do roku 1993, kdy jsem ote
vřel čajovnu na Václavském náměstí. 
• To sis ale přece musel vychutnat, 
nebo ne? Protože to přece pořád byl 
spíše čajovník amatér, a ne živnostník 
Jak to šlo dál? 
• Mezitím jsem se postupně dozvídal víc 
a víc o čajích. Když mi vrátili pas, tak 
jsem vyrazil do Německa, kde jsem po
prvé nakupoval v čajovém obchodě. 
A s tím samozřejmě souviselo i to, že jsem 
se seznamoval s různými lidmi, kteří 
o čaji už něco věděli. Takže další tři roky 
jsem žil v absolutním ideálu čajovníka, 
který neměl žádné obchodní ambice. 
Když byla prostě někde nějaká akce, tak 
jsem přijel a všechno zimprovizoval. Me
zitím se mi už nakumulovalo nějaké to 
náčiní a začal jsem si vést takový dení
ček jak se co má dělat, což byl vlastně 
prazáklad toho know-how, které jsem 
pak vyprodukoval. 

Bylo to naprosto ideální období. Když 
jsem zavřel čajovnu, byl klid. A když se 
přicházeli zájemci ptát, že by také chtěli 
provozovat čajovnu a jak to mají dělat, 
říkal jsem jim: Prostě začněte, já jsem 
taky začal z ničeho, vidíte, jak to dělám, 
tak se podívejte, je to jednoduché. 

Abych ale získal nějaké prostory, mu
sel jsem založit společnost. Kdybych teh

dy nějaké prostory zrestituoval, možná 
bych celý život zůstal v roli ideálního ča
jovníka - čaj bych si dělal soukromě, ne
podnikal bych. Copak jsem já, naivní ča
jovník tenkrát mohl vědět, jak se zaklá
dá obchodní společnost? Tři roky po pádu 
komunismu? Vždyť oni nám celá léta sys
tematicky zatajovali, jak to funguje. A při
tom sami velmi dobře věděli, jak akciové 
společnosti založit a vést. Zatímco my nic 
neutušili, oni už v době, kdy padaly rány 
na Národní třídě, měli zákon o akciových 
společnostech připravený ke schválení. 
Naštěstí jsem kolem sebe měl poněkud 
zkušenější přátele. 

• Základem tvého rozhodnutí podnikat 
v čajovnictví přece ale stále byl tvůj zá
žitek z marockého pohostinství. Ty jsi 
přece od počátku chtěl i podnikat jinak 
Navíc v tom hrají roli i rozdíly mezi ča
jem africkým a oním původním, asij
ským. Čím se liší? 
• Z pohledu provozovatele čajovny 
a konzumenta čaje jde v obou případech 
o ono tolikrát zmiňované pohostinství. 
Host je vždy za každých okolností prv
ním a nejcennějším. Když jsem já začí
nal, tak mi šlo především o onu pohos
tinnost. U nás přece až donedávna vždyc
ky platil opak když přišel host do restau
race, byl tím posledním. 

V Asii převládá, i na základě všech sta
rých legend a duchovních škol, zkušenost 
s čajem jako léčivou ušlechtilou rostlinou. 
Navíc spojenou s ušlechtilou kulturou. 
Všechny formy pití čaje se k širší veřej
nosti dostaly až poté, co prošly duchovní 
nebo šlechtickou rovinou. To vše dohro
mady pomohlo vytvořit určitý mýtus čaje. 
A mezi lid se čaj dostal zároveň s oním 
mýtem. Rituál pití čaje se p a k tradoval 
z generace na generaci. 

Do kolonií byl čaj dopraven jako země
dělská plodina, která zajišťovala obživu. 
Mýtus čaje tu proto nefunguje. Pro lidi 
v Arábii, Africe atd. je čaj prostě nápoj 
bez mýtu. 

Pokud dnes člověk vstoupí do čajovny 
v Číně, zjistí, že situace není příliš odliš
ná od čajovny v Maroku. Pokud bych to 
měl zvulgarizovat, tak i čínský čajovník 
má v puse cigaretu, před sebou otevře
nou láhev s coca-colou a čajovnou znějí 
populární šlágry. A pivo je levnější než 
čaj. Totéž člověk vidí i v Maroku. 

Ale v Číně, když vám nalejí čaj, víte 
a cítíte, že za tím vším je neuvěřitelně 
dlouhá historie - ať už pěstitelská, šlech
titelská a gurmánská, nebo pohybová. 
Přes puštěnou televizi a cigaretu v ústech 
člověk už jenom z názvu čajů cítí onu 
hloubku, protože čaj se jmenuje třeba 
Kuan-jin, bohyně soucitu, nebo Perla stří
brného jezera. Pokud návštěvník chce 
a dokáže tomu být nakloněn, pak tu his
torii vždycky objeví. To čaj v Africe, arab
ských zemích, ale vlastně i v Evropě, po
strádá. Rozhodující je, aby to byl čaj hustý 
a velmi sladký. Jestli je to bohyně Kuan-
jin nebo Perla stříbrného jezera, to už 
není důležité. 

• Když jsi zakládal čajovnu v dolní čás
tí Václavského náměstí, byl to docela 
riskantní krok Mohli se ti tam nastě
hovat veksláci a později drogoví deale
ři. Nebo uspěchaní úředníci. Nebál ses 
toho? 
• Možná to zní namyšleně, ale já jsem 
se tenkrát nebál vůbec ničeho. Neměl 
jsem vůbec čas čehokoli se bát. Prostory 
pro čajovnu jsem vlastně sháněl už od 
roku 1990. Většinou jsem ztroskotal na 
úřadech, kde nechápali, co po nich chci. 
Na odboru pro nebytové prostory Obvod
ního úřadu Prahy 1 se vždycky údajně se
šla nějaká komise a na mne nic nezbylo. 
Přiznávám, že jsem situaci naprosto ne
odhadl a netušil jsem, že bych měl něko
ho podplatit a jak velký obchod v tom byl. 
Dva roky jsem velmi intenzivně hledal 
vhodné prostory, inzeroval jsem v tisku, 
v Mladém Světě, dokonce jsem využil 
i Honzu Buriana a v jeho pořadu na ČT 2 
jsem se přímo obrátil na diváky s žádostí 
o pomoc. Tenkrát jsem tam dokonce pro
hlásil, že pokud mi to úřady nepovolí, 
zahájím hladovku. 

Je tedy jasné, že jsem tenkrát vůbec 
nepřemýšlel o tom, kdo a jestli vůbec mi 
tam bude chodit. Kolem mne bylo něko
lik přátel, kteří mi fandili a podporovali 
můj sen. Samozřejmě jsem netušil, že 
když půjde do tuhého, všichni se ode mne 
odvrátí. Všichni ti kamarádi, se kterými 
jsem celé roky popíjel čaj a kteří mě vlast
ně učili čaj pít, ke mně dnes do čajoven 
nechodí. Už jsme každý jinde. Tehdy mne 
ale motivovali a víceméně mne donutili 
udělat onen kompromis, abych se ze sto
procentního čajovníka stal zpolovlny živ
nostníkem. 



• Jak vznikl název Dobrá čajovna? 
• Název vznikl také v roce 1990, kdy 
v Praze existovala jedna čajovna, Modrá 
čajovna. Tak jednoduchou přesmyčkou, 
a hlavně úmyslem být skutečně dobří, 
vznikl název Dobrá čajovna. Vzniklo to 
samo a bez jakéhokoliv delšího uvažová
ní. Kdybych zakládal čajovnu dnes, asi 
bych se názvem hodně potrápil. Pak jsem 
si vypůjčil hodně peněz a s několika spo
lečníky, kteří už peníze měli, jsme zalo
žili společnost a čajovnu. Vyhráno ještě 
nebylo, pak jsme museli svést několik 
bitev s hygieniky a dokonce i mezi sebou. 
Mí společníci chtěli především obchod 
s čajem, já jsem trval na tom, že nejdříve 
musíme zprovoznit čajovnu. Při rekon
strukci prostor všechny peníze padly na 
zařízení obchodu a na čajovnu nezbylo. 
A já jsem znovu musel bojovat o čajovnu, 
protože mí společníci chtěli otevřít ob
chod s tím, že na čajovnu dojde, až zase 
budou peníze. 

• Takže image Dobrých čajoven, ony 
čajové stolky z kruhových kusů skel na 
bednách od čaje, byla vlastně z nouze 
ctnost...? 
• Mí dva společníci tehdy řekli: Peníze 
už nemáme, čajovna počká. Ale já mám 
buldočí povahu a věděl jsem, že zatímco 
obchodů s čajem už tehdy byly desítky, 
čajovna neexistovala. V první místnosti 
byl tehdy čajový sklad, bedny s čajem. 
A tak jsem ty bedny odšoupl stranou, 
nechal jsem u sklenáře udělat kulaté des
ky, přidali jsme židličky, laciné koberce 
a bylo to - dokonce geniální. 
• I když už fungovala Dobrá čajovna 
a později její pobočky v několika měs
tech po republice, stejně jsem tě vídá
val, jak s hoblíkem, šroubovákem a pil
kou zařizuješ další čajovny. Copak se 
nenajde nějaký profesionál, nebo je to 
i dnes spojeno s devaterem řemesel -
a právě proto všechny čajovny dýchají 
stejnou atmosférou? 
• Čajovnu si nepostaví žádný obchodník 
Nebo ten, kdo má hodně peněz. Ten už 
ví, jak s penězi naložit. Čajovna peníze 
také zhodnocuje, nádherným a ušlechti
lým způsobem, ale velmi pomalu a za 
cenu značného finančního rizika. Obec
ně jsou dnes v obchodním světě čajovny 
považovány za podniky s nejnižšími trž
bami a nejdelší návratností investic. Je 
tedy potřeba mít vstupní investice co nej-
nižší. 

Správní čajovníci cítí, že si musí téměř 
všechno udělat sami, aby to fungovalo. Já 
i dnes, kdy jsem naplno rozpolcen ve zmí
něné schizofrenii čajovníka a živnostní
ka, kdy jsem se rozešel se svými společ
níky a podnikám sám, pořád čajovnu cí
tím jako živý organismus. Čajovna by ni

kdy neměla být obvyklým obchodem nebo 
obvyklou restaurací - nakoupí se zboží 
a s co největším ziskem se co nejrychleji 
komukoli prodá. 
• Čajovnu tedy může provozovat jen 
ten, kdo čajem žije... 
• Já to mám ověřeno i praxí. Jsou lidé, 
kteří když mají nějaké peníze, rozhodnou 
se dopřát si nějakou tu výstřednost -
pořídí si čajovnu. Domnívají se, že to bude 
velmi snadné. V Karlových Varech jsme 
jednomu takovému člověku postavili ča
jovnu »na klíč« - měl hodně peněz 
a všechno platil. V tomto případě už to 
nebyla z nouze ctnost, mohli jsme tu ča
jovnu udělat velmi pěknou. Např. větši
na stolečků byla dělána na objednávku 
a původní stolečky z čajových beden už 
tam stály jen v několika exemplářích jako 
památka na začátky. Křesílka byla prou
těná, každý kus originál. Tahle čajovna 
zkrachovala. Nefungovala. 

Lidé, kteří v této čajovně pracovali, si 
založili vlastní společnost a postavili si 
na jiném místě novou čajovnu, vlastníma 
rukama. Téměř rok tam bylí denně 
v montérkách a tahle čajovna má ducha, 
funguje a prosperuje. 
• Čajová kultura v Čechách je evropský 
a možná i celosvětový fenomén. Když 
vezmu kohokoli, Japonce nebo Ameri
čana, do Dobré čajovny, je unesen, pro
tože nikdy nic takového neviděl a ne
zažil. Počet čajoven v Čechách, jejich in
teriéry, styl obsluhy - to všechno je vý
jimečné. Jsou výjimeční i návštěvníci? 
Jací lidé chodí do Dobré čajovny? 
• Ke mně do čajoven chodí úplně všich
ni. Důchodkyně, které bych spíš očeká
val v nějaké kavárně, usrkávají svůj čaj 
a hned vedle u stolečku sedí parta šest
náctiletých studentek - a navzájem si vů
bec nevadí. 
• Běžný typ restaurací a dokonce i ka
váren se vší arogancí číšníků, v hluku, 
relativní nepohodě, s hlučnou hudbou 
a hlavně ve spěchu už dávno neposky

tuje útočiště, možnost zklidnit se, zasta
vit A najednou se tady objevily čajov
ny, kde to všechno člověk potká a kde 
je navíc obklopen příjemnou a tichou 
etnickou hudbou. Jak vznikl nápad 
pouštět v čajovnách tuhle hudbu 
a právě tímto způsobem? 
• Pro mne byla čajovna vždy spojena 
s tímto typem hudby. Připadalo mi to vel
mi přirozené. Čajovna je jakýsi imaginár
ní prostor. Je to prostor plný improviza
ce, jehož smyslem je navodit pocit Ori
entu. J e d n a čajová bedna, sklo a starý 
koberec - a jsi někde v Indii. Jeden sta
rý oprýskaný marocký lustr, kobereček -
a jsi v Arábii. A k tomu všemu samozřej
mě patří i původní hudba. A právě v ta
kovémto prostředí se pak stane to, co 
nám ti profesionální podnikatelé vždyc
ky vytýkají, že lidé sedí nad svým šálkem 
čaje celé hodiny My ty lidi přenášíme 
někam úplně jinam. 

Hudba, kterou pouštíme, je samozřej
mě prostředkem k odhlučnění. Pokud by 
čajovna stála u vodopádu nebo u po
tůčku, určitě bych se nepokoušel zvuk 
vody přebíjet jakoukoli hudbou. I na Bor-
šově, což je svým způsobem nejtišší mís
to středu města, musíme přes den zaví
rat okna a bránit se tak proti hluku. Ná
vštěvník tůn, že odhrne závěs a vstoupí 
do čajovny, vstoupí do jiného prostoru, 
jiného času a také jiného zvuku. Čas je 
pak velmi relativní. Možná, že by se dal 
uplatnit slogan, že čajovny jsou místem, 
kde pijete čas. Když obsluhuji sám, pouš
tím hudbu cíleně. Sleduji atmosféru, 
a pokud třeba venku již čekají netrpěliví 
další návštěvníci, pustím takovou hudbu, 
že lidé rychleji dopijí, zaplatí a uvolní svá 
místa. Ne, že bych je chtěl vypudit, jen je 
pomocí hudby trochu vrátím do obvyklé
ho toku času a oni začnou víc fungovat. 
J indy zase je atmosféra t a k příjemná 
a všem se nám to tak líbí, že stačí pustit 
jiný typ hudby a všichni ztratíme pojem 
času a užijeme si to. 



Samozřejmě netuším, jestli stejně pouš
tějí hudbu i jim čajovníci. Jistě se najdou 
čajovníci, kteří čajovnu nevytvářeli. To ale 
souvisí s tím, co už jsem naznačil. Ti, kteří 
se mnou čajovny stavěli, nosili trámy, 
uklízeli, ti jsou se mnou pořád. Ty, které 
jsem přijal pro výkon určitého zaměstná
ní, po půlroce nebo roce odešli. 
• Kromě jiného vnímání času a feno
ménu čajoven - co je na čaji jako rost
lině tak specifického? Ať už filozoficky, 
nebo zdravotně? 
• Zjednodušeně a možná naivně jsem 
rady vnímal, že to, co člověk do sebe dá
vá, přináší energii, ale tělo to musí zpra
covat. Některé druhy potravin a nápojů 
tak paradoxně člověku energii spíše ubí
rají. Př ipadá mi, že na rozdíl od kávy 
a podobných nápojů se čaj lépe »přátelí« 
s metabolismem člověka a dokáže har
monizovat. Bez většího energetického 
nároku dokáže předat ty látky, které člo
věka povzbudí. 
• Pamatuji se, jak jsme v dobách rané
ho objevování kvalitnějších druhů čajů 
zkoušeli experimentovat. Několik dru
hů čajů jsme různým způsobem a růz
nou dobu vyluhovali v různých vodách. 
Výsledky byly často velmi překvapivé. 
Zkoušel jsi experimentovat i ty? 
• Jednou jsme to zkoušeli s odrůdou 
Darjeeling. Vteřiny doby vyluhováni roz
hodovaly o naprosto diametrálních účin
cích. Když uděláme čaj při standardní 
teplotě 95 '• C - mimochodem jedna z nej-
větších iluzí moderní společnosti je před
stava, že čaj potřebuje vroucí vodu - a ne
cháme jej vyluhovat o něco kratší dobu, 
vyjde z toho čaj, kterému soukromě ří
káme Žiletky. Chuťově není příliš výraz
ný, je jemný, jakoby nenápadný, ale úpl
ně člověka rozkrojí. Člověk se pak rozle
tí jako motýl. Naopak když necháme čaj 
vyluhovat o trošku déle, získáme silný, 
trpký nápoj, který téměř uspí. 
• A co otázka vody? Já jsem kdysi zjis
til, že určité druhy čajů jsou i v pražské 
chlorované vodě z kohoutku výrazné 
a vynikající, zatímco třeba pramenitá 
nebo studniční voda některé druhy čajů 
téměř znehodnotí. Zkoušel jsi experi
mentovat i s vodou? 
• Samozřejmě, že jsme zkoušeli nejrůz-
nější druhy vod. Ve Frýdku-Místku jsme 
dokonce dávali vodu na čaj nejprve na 
nějakou dobu do pyramidy... Samozřej
mě, mohli bychom spekulovat o objektivi
tě těchto testů - záleží na tolika okolnos
tech, že je prakticky nemožné zaručit ob
jektivní podmínky, a samozřejmě jsme 
zjistili totéž co ty. Rozdíly jsou značné. 
Spíš mne z tohoto úhlu pohledu zajímá 
jiná věc. Věřím tomu, že kvalita čaje je 
závislá i na kvalitě vědomí člověka, kte

rý jej připravuje. Když např. dva lidi ze 
stejného množství téže vody udělají čaj 
a přesně stejně, na setinu vteřiny, ho bu
dou vyluhovat, každý z těch čajů bude 
jiný 
• Já to znám z praxe hry na tibetské 
mísy. Zvuk mlsy je v rukou různých lidí, 
i když je udeřena stejnou paličkou 
a stejně, vždy jinak barevný a někdy 
i zní déle nebo kratší dobu. Možná prá
vě tyto, téměř metafyzické vlastnosti 
čaje jako rostliny i nápoje zaujaly naše 
předky. Existují i dnes lidé, kteří se ča
jem zabývají hlouběji než my, obvyklí 
konzumenti? 
• Vím o skupině lidí, kteří jezdí po všech 
čajovnách po republice a vášnivě se od
dávají porovnávám kvality čajů v různých 
prostředích. Vím také, že v Praze při Čes-
ko-japonské společnosti existuje již celá 
léta tzv. sekce čaje. 

V běžném průběhu všedního dne ča-
jovníka na tyto způsoby vychutnávání 
čaje není prostor a čas. Přesto se ale jed
nou měsíčně s ostatními čajovníky schá
zíme a děláme si i my čaj j inak 
• A znovu příklad tibetských mls. Kaž
dá obsahuje teoreticky všechny zvuko
vé frekvence a záleží na době, místě, 
druhu paličky, úderu a hlavně člověku, 
jaký bude výsledný zvuk V tomto smys
lu je čaj jako nápoj potenciálně neohra-
ničený a poskytuje obrovské množství 
výsledných čichových, chuťových, těles
ných i duševních vjemů, a to v závislosti 
na všech vnějších i vnitřních podmín
kách, v jakých je připravován a konzu
mován. 
• Přesně t a k To je hodně dobré přirov
nám, mám tytéž zkušenosti. Nedokázal 
bych přesně říci, v čem to je, a souhla
sím s tím, že výsledný tělesný pocit, tak 
úzce souvisící s duševním postojem, zá
visí na množství vstupních informací 
a podmínek v jakých člověk a čaj exis
tují. 
• Nedávno jsem v denním tisku zahlédl 
výsledky jednoho dlouhodobého výzku
mu rozdílů mezi vegetariány a těmi 
ostatními. Ukázalo se, že ty výživné čás
ti rostlin, které člověka povzbuzují nebo 
i léčí, jsou, co se týče schopnosti lidské
ho těla rozložit je a strávit, tělu mno
hem přijatelnější než výživa živočišné
ho původu. Sami autoři výzkumu pak 
použili metaforu melodie písničky. Tvr
dili, že i z hlediska evoluce je písnička 
rostlin pro trávicí systém člověka da
leko přijatelnější, jaksi víc ladí, než me
lodie či písnička bílkovin živočišného 
původu. V oblasti muzikoterapie je 
dnes nanejvýš jasné, že právě složitost 
současné hudby spolu s mnoha další
mi aspekty ji činí pro lidské tělo nestra

vitelnou. Většina naší obvyklé hudby již 
dávno neléčí. Stejně jako klasický indic
ký hudebník nehraje určité melodické 
postupy ráno nebo večer, zkušený mi
lovník čaje ví, že si na určité tělesné po
city musí dát jiný čaj, že některý čaj 
může pít přes den, některý jen v podve
čer... To už ale souvisí s kulturou pití 
čaje a s jakýmsi »know-how«. Vy, když 
už jste zvládli umem vybudovat čajov
nu a zprovoznit ji, jste také zvládli ur
čité know-how. Ty dnes jsi schopen toto 
know-how komplexně předat Bylo to 
rozhodnutí čistě obchodní? Jak to 
vzniklo? 
• Předtím jsme všechno to, co jsme 
o čajovnách věděli, předávali přímo, té
měř fyzicky. Někam jsem třeba přijel, čtr
náct dní jsem tam denně byl a snažil jsem 
se do toho konkrétního prostoru vnést 
stejného ducha, jaký panuje v Dobrých 
čajovnách v Praze. Pak jsem ovšem mu
sel odjet a neměl jsem žádný kontrolní 
mechanismus, pomocí kterého bych do
cílil, aby to tak fungovalo i nadále. 

Ukázalo se, že vytvořit nějaký ucelený 
souhrn zásad toho našeho typu čajovnlc-
tví je vlastně nezbytnost. Vlastně to vznik-



lo v souvislosti s nabídkou onoho boha
tého zájemce z Karlových Varů. Tomu 
jsme společně s hotovou čajovnou museli 
odevzdat i jakýsi návod k použití. Tak 
jsem to všechno sepsal ve formě jakých
si základních pravidel a norem. Druhy 
čajů, kvality, časy vyluhování atd. 
• Když jsi pozván, abys někde založil 
čajovnu, jak to probíhá? Děláš to intui
tivně? Jsi dnes lepší, než jsi býval? 
• Když za mnou přijdou lidi s tím, že 
chtějí postavit čajovnu, t a k jim řeknu, 
dobře, až budete mít nějaký prostor, za
volejte, přijedu se podívat, A pak přijedu 
a nějak tu čajovnu v tom prostoru vidím. 
Takže jim řeknu ano, stavějte, tady to 
bude v pořádku. Někdy nevidím nic, a pak 
je to problém. Například v Karlových 
Varech jsem cítil, že největší kouzlo toho 
prostoru je spíše v podzemí, ne tam, kde 
pak ta čajovna byla, Oni říkali, že mají 
skvělé prostory a dole hnusný sklep. Jen
že já jsem cítil, že největší kouzlo je prá
vě v tom sklepě. Například ve Frýdku-
Místku jsem se moc snažil, ale tu svou 
ideální imaginární čajovnu jsem tam 
v duchu neviděl. Celé noci jsem tam strá
vil sám, koncentroval jsem se. . . Tam ta 

čajovna celkem fungovala, sice s velkými 
obtížemi a dost velkým vypětím čajovní-
ků, ale fungovala. Teď ji po pěti letech 
zrušili a postavili ji dole, v místech, 
o kterých jsem vždy říkal, tady by to bylo 
skvělé... Oni říkali, že to nejde, muzeum 
nám to nedá, a teď je to dole a všichni 
jsou nadšení. 

Takže já to mám nějak přes tu intuici. 
No, a potom tu hraje roli ta moje uma-
nutost. Když to někde cítím tak silně, že 
to se mnou přímo lomcuje, tak se do toho 
pustím téměř hlava nehlava. Třeba teď 
ta čajovna v Dlouhé ulici. Tu musím do
končit, kdyby nevímco... 
• Ty navíc hodně úsilí a peněz dáváš 
do propagace. Každý rok se všichni ča-
jovnlci z celé republiky společně fotí, 
propagační materiály dýchají intimitou 
a jakousi nostalgií, jako bys přímo zvi
ditelňoval ducha pohostinství a přátel
ství. 
• To byl tenkrát takový intuitivní nápad, 
v ideálním termínu se všichni sešli tady 
na Boršově, a protože to bylo poprvé, bylo 
to také nejlepší. Teď už je to tradicie, tak
to se fotíme každý r o k ale nejsem si jist, 
jestli ze všech fotografií dýchá ta atmo
sféra. 
• Jaký je program takového vašeho se
tkám po roce? 
• Právě včera tu byl náš dodavatel z Ja
ponska, pan Takada. Pili jsme ten senča 
sója čaj a hráli jsme takovou hru japon
ských ochutnávačů čaje. Každý účastník 
dostane pět kamenů, na kterých jsou 
napsány názvy čajů, a pak se připravují 
čaje. Anonymně, ani ten, kdo je připra
vuje, neví, který čaj je který. Všichni p a k 
ochutnávají z malého kalíšku. Příslušný 
kámen se dá do jiné nádoby, která se pak 
otevře a zjistí se, jestli se všichni shodli. 
Kdo uhodne, má bod k dobru. A ochut
nává se dál. Tři hodiny jsme ochutnávali 
čaj, a vlastně jsme zjišťovali, jak jsme my, 
Češi, rozhození a zmatem. Každý jsme 
byli jinde. Ideální by bylo, kdyby všichni 
ti čajovníci z jedné čajovny byli tak vyla
dění, že by všechny čaje poznali, a tím 
bychom pana Takadu přímo odbourali. 
• Čajovník také cestuje. Ve které čajo
vé zemi jsi byl poprvé? 
• Poprvé jsem byl v Indii. 
• Jak na tebe působil rozpor očekává
ní milce čaje a realita plantáží, dřiny, 
průmyslu zpracování čaje atd.? 
• Cestou do Indie, do oblasti Assamu 
a přes Darjeeling zpět, jsem si splnil klu-
kovský a čajovnický sen. Cesta vlakem 
trvala skoro šedesát hodin. J a k jsme se 
blížili do oblasti plantáží, nemohli jsme 
dospat. Přesně si vzpomínám, jak jsme 
volali - to je ono, to je ono! Ale ještě to 
nebylo ono. Když jsme p a k přímo na 

plantáži slezli z rikši a poprvé jsme stáli 
v tom absolutním klidu... To je totiž něco, 
co si myslím, že k čaji neodmyslitelně pa
tří a v tom čaji je. Klid. Harmonie s pří
rodou. Je to úchvatné a nikdy na to ne
zapomenu. Člověka zaplaví nádherná 
blaženost. 

Nevím, odkud se to bere. Právě tak 
může být někdo uchvácen z šumavských 
hvozdů. Kdybych byl uchvácen z šumav
ských hvozdů, možná bych si to dokázal 
nějak vysvětlit. Proč jsem ale zrovna já 
tak uchvácen z čaje a čajové plantáže 
někde v Assamu, to tedy vůbec nevím... 
• V tom tvkí možná podstata zásadní
ho rozdílu mezi čajovými kulturami 
Číny, Japonska a oním průmyslově pěs
tovaným a sklízeným gruzínským ča
jem, který pak Rusové lisují a pijí skrz 
kostku cukru. Nebo jinak rozdíl mezi 
jakousi krystalickou čistotou oné pů
vodní esence nebo informace a mezi 
oním gulášem druhů, chutí a zpracova
telských teclinik co nejrychleji vyprodu
kovaného nápoje. 

• Já jsem to zažil poprvé v Indii, a tak 
to mám s Indií spojeno. Historicky vzato, 
Indie není původní zaslíbenou čajovou 
zemí. Tam byla džungle plná zvířat a tu 
najednou někdo vyplenil a začal na vý
dělek pěstovat čaj. V jistém smyslu bylo 
pěstování čaje v Indii spíše určitou kom
plikací než obohacením kultury. Ale stej
ně tam ten klid a harmonie je. Kdybych 
poprvé zažil ono setkám s čajovníkem ně
kde na nějaké staré čínské plantáži, asi 
by to bylo věrohodnější. Nakonec, to se 
nám také povedlo. 

To bylo tedy první setkání s atmosfé
rou čajové plantáže. Pak jsme teprve jeli 
za lidmi, mluvili jsme s nimi a zjistili jsme, 
že naše nadšení až tak moc nesdílejí. 
Vlastně jsme je rušili od práce. Teprve 
potom jsme šli do těch továren, a proto
že to naštěstí bylo v Indii, viděli jsme pře
vážně ruční zpracování bez jakéhokoli 
technologického pokroku. To např. v Ja
ponsku se dnes zpracovává čaj úplně ji
n a k samé počítače atd. V tomto smyslu 
jsou továrny v Indii jakýmisi skanzeny. 

Setkám s čajem v Indii nám nevzalo 
žádnou iluzí. Jediné, co bylo j inak byly 
čajovny a čajovmctví. V Indii nepijí čaj, 
který pěstují. Sedm desetin veškeré pro
dukce indického čaje má dopředu nakou
peno Německo. Zbytek jde do USA Ja
ponska, fndové většinou pijí jen čaj vel
mi podřadné kvality, a jak sám dobře víš, 
většinou ten jejich, velmi sladký, kořeně
ný a s mlékem. Prakticky téměř nikdo ni
kdy nepil kvalitní druhy čajů. O čajové 
kultuře samozřejmě nemůže být řeč, chla
píci sedí na bobku na ulici, kouří cigare
ty a usrkávají ten svůj sladký čaj. V mezi-



národních hotelích člověk někdy zahléd
ne, jak se boháči a snobové nechávají ob
sluhovat indickými číšníky v turbanech, 
kteří jim ze stříbrných konvic nalévají čaj. 
To nás určitě trochu zklamalo. 
• A co situace v Číně? 
• O tom už jsem se zmínil. Většinou té
měř pouliční čajovny s čajovníkem, kte
rý s cigaretou v puse popíjel pepsi-colu 
a poslouchal z tranzistoru soudobé šlág
ry. Ale viděli jsme i příjemné, klasické ča
jovny. Kupodivu byly srovnatelné, např. 
co se týče interiéru, s těmi našimi čajov
nami. Většinou byly vybaveny velmi jed
noduchým bambusovým nábytkem, jed
noduché obložení stěn bez jakékoli oká
zalosti a příjemné, pečlivě vyrobené ná-
dobíčko s příjemnou obsluhou. Vědí, co 
dělají a jak to mají dělat. 
• Věděli jste, co si máte objednat? 
• My jsme se samozřejmě v jejich čajo
vém lístku nevyznali. Jen v těch nejslav-
nějších čajovnách, např. v Šanghaji, mají 
i lístek v angličtině, ale zase tam mají 
nápis, že by každý návštěvník neměl čaj 
konzumovat déle než deset minut. V té 
obyčejné čajovně jsme si zkusili objedná
vat pomocí slov, která jsme znali, a kupo
divu to často fungovalo. My jsme s sebou 
samozřejmě měli tlumočníka, ale někdy 
jsme si vyrazili sami. 

Ty pravé čajovničky jsou většinou spo
jeny s nějakou továrničkou a podávají 
většinou jen jeden druh čaje. To platí 
o všech čajových zemích. Většinou tam 
mají jen ten místní druh a nikdy ne ta
kovou možnost výběru, jakou máme tře
ba my dnes u nás. Občas jsme si připa
dali jako průkopníci. Indický čaj v Číně? 
Nikdo o tom nikdy neslyšel. Někdy jsme 
se ptali: A už jste pili ten a ten čaj? Oni 
se velmi divili, a když se nám podařilo 
jim ho připravit, ochutnali a vyplivli. My 
jsme jednomu ochutnávači čaje v Assa-
mu, který čtrnáct let denně ochutnává 
a porovnává kvalitu jednoho a stále té

hož druhu čaje, dali ochutnat některé ja
ponské čaje a on z toho byl v šoku. 
• Jak tedy vypadá ta typická, klasická, 
mnoho set let stará čínská plantáž? 
• Ty už také téměř neexistují. Číňané 
jsou velmi expanzivní národ a jako ter
miti tu svou přírodu usilovně okousávají 
a mění. Když jedeš čínskou krajinou vla
kem, vidíš nádherný kopec v mlze, výjev 
jako z těch obrázků, a jak vlak kopec 
objíždí, zjistíš, že z druhé strany je vy-
hlodán velikým lomem na kámen. A když 
jedeš delší dobu, zjistíš, že takhle napůl 
zničené jsou všechny kopce. A že je do
cela možné, že za deset let už tam žád
né kopce nebudou. Možná tam za pár let 
budou jen samé dálnice. Stačí si ale vzpo
menout, že pracovití Číňané rozebrali pět 
tisíc kilometrů Velké čínské zdi. 

Podobně to vypadá i s čajovými oblast
mi. Když jsme byli v oblasti Wui Šanu, 
v císařské zahradě, na plantážích, které 
jsou legendární a byly tolikrát opěvová
ny v básnických i literárních dílech, zjis
tili jsme, že skutečnost je jiná. Plantáže 
byly zanedbané, neudržované. Možná to 
působí romanticky, procházet se jakousi 
čajovou džunglí, ale čiší to zanedbanos
tí. Asi se jim to už průmyslově nevyplati
lo. Na druhé straně lze vidět neuvěřitel
ně rozlehlé plochy moderních čajových 
plantáží, ty už ovšem žádnou romantikou 
nedýchají. 

Právě tak lze ale narazit na malé sou
kromé čajové zahrádky, které jsou ovšem 
oplocené. Bohužel, většina toho, co je 
v Číně spojeno s dávnou minulostí, dnes 
chátrá. Zemědělství se zprůmyslňuje. Čaj, 
to je obchod a strategická surovina. 
• Setkali jste se s typickým čínským 
staříkem s dlouhými bflýnii vousy? 
• Na venkově. Čínský venkov je pořád 
ještě jako ze starých knížek Pořád tam 
nějakým způsobem fungují malinké ča
jové fabričky, které se dědí z generace na 
generaci. Tam to bylo velmi příjemné. Oni 

ovšem většinou sami čaj nepěstují, zpra
covávají čaj, který nakupují od velkopěs-
titelů. Ta malá políčka která k tomu kdysi 
patřila, už zmizela. Někdy pak v těchto 
malých továrničkách čaj jen opracují 
a posílají k dalšímu zpracování nebo 
k balení zase do velkých průmyslových 
center. Pokud to tedy na první pohled 
vypadá romanticky, skutečnost je zase 
trošku jiná. 
• Ty jsi ale nebyl v Japonsku. Zažil jsi 
pravý čajový obřad? 
• Několikrát, a jednou dokonce se slav
ným Sóšicu Senem tady v Praze. Tenkrát 
jsem ještě nevedl čajovny, a když jsem 
se s ním osobně setkal, řekl jsem mu své 
přání, že chci tady v Čechách provozo
vat čajovny, ale ani jsem mu nestačil do
povědět, že bych za tím účelem chtěl jet 
do Japonska, i když zase až tak moc to 
nutné nebylo. A on se na mne tak podí
val, začal se smát a řekl mi: »Vždyť ty bu
deš provozovat cajovny.« To byl veškerý 
můj rozhovor s čajovým mistrem. 
• Z toho, co říkáš, vyplývá, že ve světě 
taková ta typická, produchovnělá čajo
vá kultura mizí. V Japonsku se to vše 
naopak prudce modernizuje. Paradox
ně čajová kultura začíná vzkvétat 
v Čechách. České čajovny více či méně 
splňují ideál setkávám nejrůznějších 
lidí v jiném čase a jiném prostoru, kte
rý je spojen s čajem. Ty určitě navště
vuješ i jiné čajovny, co na ně říkáš? 

• Když vidím, že je to omyl, že ten člo
věk chtěl jen podnikat, tak to mě vždy 
mrzí, ale těžko to takovému člověku 
mohu rozmlouvat. Když jsem někde, kde 
to funguje a já bych to teoreticky měl 
považovat za konkurenci, jsem naopak 
nadšen. Fascinuje mne to. V duchu tak 
trochu doufám, že jsem v tom, i když ne
přímo, měl prsty třeba já. Je úžasné po
zorovat takovou čajovnu, nechat se ob
sloužit, zvláště tam, kde mne neznají. Vy
chutnávám si to a velice rád se takto, in
kognito, zeptám na některý čaj a poslou
chám, jak mi to vysvětlují. Zvláště pikant
ní pak je, když v tom poznávám své věty. 
• V každém případě se dá tvrdit, že se 
něco děje. A ty jsi od začátku u toho. 
Náš rozhovor je toho také důkazem. Za 
pár let se možná na téma čajová kul
tura v Čechách budou psát diplomky. 
Nemáš chuť o čaji v Čechách napsat 
nějakou knihu? 
• To je pravda, nedávno ml telefonoval 
jeden hoch, který bude na toto téma psát 
maturitní práci. Brzy se s ním setkám. Sa
mozřejmě nevím, jestli se chce zabývat 
jenom současností. To bych mu mohl 
něco říci, ale pokud jde třeba o historii 
pití čaje za první republiky, tak o tom 
toho moc nevím. 
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Určitě nebudu psát o historii čaje nebo 
o čaji vůbec, to nechám odborníkům a vý
zkumníkům. Určitě ale někdy něco napí
šu o čajovnách. To se mnou hodně hýbe. 
• Jak by tedy měla vypadat ideami ča
jovna? 
• Jako snový prostor. Aby si v ní každý 
našel svůj koutek kde by se mohl oka
mžitě odpoutat od toho, co ho do čajovny 
dovedlo. Čajovna je takový únikový pro
stor. Člověk uniká před tím, co ho venku 
obtěžuje, a chce si v čajovně odpočinout. 
Čajovna by nikdy neměla být jen jiným 
druhem restaurace nebo kavárny. Pokud 
by v čajovně panoval stejný stres jako 
tam venku, tak by s ní byl konec. 
• Jsou staré omšelé koberce nezbyt
nou součástí skutečně dobré čajovny? 
Viděl jsi luxusně vybavené čajovny? 
• Jednu takovou luxusní čajovnu jsem 
viděl v Římě, a přesto se mi líbila. Pří
jemné prostředí, příjemná obsluha, per
fektní Darjeeling, velmi dobrý ovocný ko
láč - v té prostotě to zase až tak není. 
Je ovšem fakt, že ona čajovna v Římě 
byla založena královnou Alžbětou a že 
s sebou nese jakousi historii. 

Myslím si, že tam, kde vznikne čajov
na bez duchovního zázemí, bez spiritu, 
a ten může být buď v samotném místě, 
genius loci, nebo v nářadí, šálcích 
a dalších věcech, tak to nebude ono. Při
tom samotně místo nebo samotné vyba
vení také ještě není zárukou úspěchu. 
Všechny tyto aspekty musí být vyváže
né, ale recept na harmonii čajovny tkví 
v lidech a jejich motivaci. Viděl jsem hez
ké čajovny, ale byly přeplácané. 
• Člověk který nalévá čaj, tedy čajov-
nOt, by měl sloužit, měl by být služeb
níkem. Nedělá to českým hochům pro
blém? Proč v tvých čajovnách od začát
ku obsluhují jen muži? 
• Není v tom nic osobního a nerad bych 
to rozebíral. Je to praktická zkušenost už 
z předchozích let. Nikdy se mnou nespo
lupracovala žádná žena. Vždy to byli ka
marádi a to se automaticky přeneslo do 
onoho know-how. Stalo se to naší zvlášt
ností. Co se týče »služby«, je to kompliko
vané. S tím skutečně mají čeští čajovníci 
asi největší potíže. Tohle dlouhodobě vy
držet je skutečně kumšt. Někteří to sa
mozřejmě psychicky neunesli. Kluci, kteří 
neunesou nutnost být osm hodin denně 
služebníkem, u nás nemohou pracovat. 

Mně samotnému, protože jsem znač
nou část dne podnikatelem a šéfem 
a musím se chovat značně mužsky, po
máhá role služebníka kompenzovat onu 
čajovnickou schizofrenii a udržovat se 
v domnění, že dělám to, co dělat chci. 
Kdybych musel dělat neustále jen šéfa, 
asi bych to dlouho nevydržel. 

• Já jsem zažil v Japonsku kromě kla
sických čajových obřadů i situace, kdy 
čajový mistr v buddhistickém klášteře 
organizoval podávám čaje téměř pro 
celou vesnici. My, mniši, jsme mu asis
tovali. Možná i čajovruk právě tak jako 
mnich, tím, co dělá, a hlavně způsobem, 
jak to dělá, pracuje na sobě. Není to 
další niterné poselství čajové kultury 
u nás? Začít pracovat jako čajovník je 
dnes pro mnohé duchovní hledače 
snazší a přitom stejně hodnotné jako 
jít do kláštera a stát se mnichem. V ča
jovně člověk pobývá ve zdravém a har
monickém prostředí, pracuje s tím, co 
léčí a povzbuzuje, a přitom, jak tvrdl 
buddhisté, má možnost smývat své ego. 

• Nepopírám to. Takto vyjádřeno to sa
mozřejmě naprosto sedí. 
• Za těch téměř deset let, co se čaji 
věnuješ, a za tu dobu, co fungují Dobré 
čajovny, to už můžeš posoudit: je na 
tvých spolupracovnících vidět nějaké 
lidské zrání? 
• Určitě. V některých čajovnách se mnou 
začali pracovat šestnáctiletí kluci. Nejpr
ve mi pomáhali, a když jim bylo osmnáct 
let a doma je pustili, začali u mně pra
covat. Ti vyzráli v úžasné osobnosti. Sa
mozřejmě, u některých jsem se zklamal 
a nejde s nimi hnout. Po několika letech 
člověk zjistí, že je to ztráta času. 
• Jde i o sebevzdělávání, např. i co se 
týče jazyků? 
• Určitě. Ti kluci neuměli žádný jazyk 
a dnes se např. anglicky perfektně domlu
ví Ti kluci nejen lidsky a jazykově, ale 
i duchovně vyrostli. 

Práce v čajovně a možná i čaj samot
ný jaksi odkrývá v lidech to, co v nich je. 
Za nějakou dobu se nevyhnutelně uká
že, jací jsou ve skutečnosti. Kdyby ti klu
ci zůstali u svých původních profesí, je
den byl např. vyučený instalatér, druhý 
byl bankovní úředník, třetí vystudoval 
gymnázium a neměl žádnou profesi, tak 

si těžko představím, že by byli tím, čím 
jsou dnes. Tihle tři, které mám na mysli, 
dnes kromě toho, že jsou čajovníci, mají 
i slavnou kapelu. Kdybych to chtěl pře
hnat, tak bych mohl tvrdit, že bez čajo
ven by v Čechách nevyrostla celá gene
race různých šamanských bubeníků či 
hráčů na didžeridu. 
• Vzpomeneš si na nějakou situaci, 
která ti utkvěla v paměti ve spojem 
s čajem a čajovnami? 
• Na jednu věc pořád myslím a vzpomí
nám. Jednou jsem tady v čajovně obslu
hoval hosta ze Španělska, seděl v kout
ku a celé hodiny popíjel svůj čaj. On si 
mne pak zavolal a zeptal se, co kromě 
čaje ještě v téhle čajovně děláme. Tak 
jsem mu řekl, že mu můžeme nabídnout 
ještě kuskus a nějaké jídlo, ale on jen 
kroutil hlavou ne, ne, o tohle mi nejde, 
co tady ještě děláte, v tomhle domě? A já 
jsem pořád nechápal a řekl jsem mu, že 
máme ještě nějaké sladkosti, ale on stá
le kroutil hlavou a ptal se, co kromě čaje 
tady ještě děláme. Já už jsem jen krčil 
rameny, že nevím, co chce, že prostě dě
láme čaj, a on se pak zvedl a řekl: »Ale 
v tomto domě bydlí mistr.« Od té doby 
jsem toho člověka už nikdy neviděl. 

Pořád mi to leželo v hlavě a přemýšlel 
jsem o tom, co ten člověk říkal. Duch mís
ta, ten dům má nějaké své »duchy«, to je 
jasné - ale jaký mistr? Pak jsem tady jed
nou byl po půlnoci sám a umýval jsem 
nádobí. Právě jsem myl jednu vzácnou 
a drahou konvičku, které si hodně cením. 
Umyl jsem ji, položil, a přiletěl komár. 
Představ si to, v absolutním popůlnočmm 
tichu, v mysli mi zněly úvahy o tom člo
věku a jeho výroku, a v tom zvuk komá
ra. A komár ml přistál na tričku. Spon
tánně jsem řekl: »Hele, mistr!« A plácl 
jsem po tom komárovi. V ten okamžik se 
zřítila a rozbila ta vzácná konvička. 

A to je celé. 
Za BARÁKU se ptal V. M. 



»Jako hostitelka jsem měla možnost prožít čajový obřad, kde byl jen jeden host, můj učitel. Dnes je tako
vý obřad pořádán zřídka, snad ze záhadného strachu před autentickou mtimitou. Velmi intenzivně jsem 
se na tento obřad připravovala a v jedné chvíli jsem pocítila nejistotu, zda se nedopouštím manželské 
nevěry. Všichni, včetně mého učitele, se mé obavě usmívali. Odjížděla jsem na delší dobu z Japonska 
a můj učitel považoval čajový obřad ittaiiči (jeden k jednomu) za vhodnou studijní příležitost pro mne 
i pro sebe. Přemýšlel především o technice podání. V uzavřeném prostoru malé místnosti jsme se ve službě 
jeden druhému vydali do prostoru prázdna a přijali čaj jako dar. Pochopili jsme oba, že jsme prožili výji
mečný čas láskyplného spojení učitele a žákyně v celibátní mtimitě. Já jsem se nemusela stydět o tom 
zážitku svému muži vyprávět a můj učitel na druhé straně pochopu, jak intimní může takový obřad být« 

Z rozsáhlejš í diplomové práce 
Západní křesťanská kul tura a japonský čajový obřad vybral V. M. 

Čajový obřad je vnímán jako typicky japonská zále
žitost, navíc spíše z oblasti zábavy a rozptýlení. Pře
sto se ve své práci odvažuji poukázat na to, že ja
ponský čajový obřad obsahuje filozoficko-teologické 
aspekty velmi srozumitelné i lidem, jejichž životní ná
zory jsou zakotveny v západní křesťanské tradici, a že 
nahlédnutí do světa východních nauk může pomoci 
odhalit vlastní kořeny. Čajový obřad může být 
i vhodnou inspirací pro řešení otázek které se týkají 
naší neutěšené současnosti, kdy se vyčerpala doba 
moderní a nejsou ještě definovány cíle doby postmo
derni, přestože postmoderna se dere na povrch vše
mi póry naší každodennosti. O čajovém obřadu, 
a zvláště v našich krajinách, mnoho knih napsáno 
nebylo. Navíc, čajový obřad je třeba především pro
žívat. Podle japonské ůadice je jeho osvojování možné 
jen celým tělem a celou myslí. Také si myslím, že je 
vhodné upozornit na rozdílné názvy, které se k ter
mínu čajový obřad vztahují, jako je čadó či čanoju, 
neboť osvětlují charakteristické aspekty čaje. Pova
žuji za důležité pojednat i o historii čajového obřa

du, neboť formování čajového kodexu vypovídá o fi-
lozoficko-teologických kritériích čanoju, které jsou pro 
výpovědi o předmětu zkoumám nepostradatelné. Po
kusím se také charakterizovat čajový obřad z hlediska 
religionistiky. 

Představuji čajový obřad jako umělecké dílo, jehož 
důraz na krásu v prostotě, harmonii, úctě, čistotě a kli
du nezanechává účastníka čanoju jen u estetického 
prožitku, ale vychovává jej k poznávání prazákladu 
věcí kolem něj, k etickým ctnostem a poskytuje mu 
nakonec i útěchu a zaslíbení. 

Nejdůležitější zprávou čajového obřadu je informa
ce o tom, že prožívám čaje je v každé chvil zacíleno 
ke kráse, která je završováním harmonie já s ty. Tady 
se spojuje nabídka křesťanství s přínosem čajového 
obřadu. Propojení křesťanství a čajového obřadu je 
ilustrováno vyslovením desatera a sedmi zásad čaje. 

Japonský čajový obřad je jakýmsi univerzálním 
příběhem, který na spolupráci hostitele a hosta vy
tváří modelové situace o moudrém lidském chovám. 
Nezapomíná na jednotlivce, avšak bytí každého je-



dince se musí jakoby uskrovnit, lépe ře
čeno zharmonizovat s prostředím čajové 
místnosti, což jediné vytváří podmínku 
úspěšného společného sdílení. Dění 
v místnosti uvádí zúčastněné do vyšších 
sfér, přestože je součástí reálného života 
a je zaměřeno na vyžití v kráse věcí 
a vztahů konkrétmňo setkám. Rozum, city 
a smysly se společně podílejí na vytváře
ní harmonie mezi jednotlivými členy dané 
uzavřené společnosti, aby pak tvořili jed
no tělo se sebou i se všemi, kteří se kdy 
podobného setkání zúčastnili, ale i zúčast
ní. Hostitel a hosté si chtějí osvojit moud
rost k završování harmonie v mezilid
ských vztazích, zasazených do kosmické
ho světa jako vyšší sféry tohoto kontex
tu. Současná autorita čajového světa Sen 
Sóšicu XV. vyznává svou víru v čanoju slo
vy: »Když se mě někdo zeptá, jak vypadá 
život v odevzdání se čaji, často odpoví
dám, že je to intelektuální vyjížďka, při
vádějící člověka do jiného světa. Cesta 
čaje, ačkoliv je součástí reálného života, 
usiluje o dosažení spirituální formy spo
lečenského setkání, které se posunuje do 
vyšších dimenzi.« Krása a štěstí nacháze
né na této cestě, japonsky řečené Dó 
a čínsky Tao, spočívají v samotné harmo
nické komunikaci. 

Japonský čajový obřad ve svém posel
ství nabízí přesně to, po čem prahne 
zdeptaný postmodemí člověk 

ČAJOVÝ OBŘAD, POPIS, HISTORIE, 
CHARAKTERISTBKA A ZAŘAZENÍ 

Čajový obřad začíná už tím, že hostitel 
osloví několik lidí, aby se stali jeho hos
ty, a oni souhlasí. Požádá jednoho z meh, 
zda by se mohl stát hlavním hostem. Bě
hem příprav a při samotném čajovém se
tkání pak komunikuje především s tímto 
hlavním hostem, který se stává reprezen
tantem ostatních. Aby mohl hostitel před
připravit vznikající umělecké dílo kon
krétního čajového obřadu, musí si v mys
li zúžit prostor, čas, vše předmětné i lidsky 
živoucí do určité intenzivní formy. Jen tak 
může vytvořit celkovou kompozici, která 
by byla v daných podmínkách pravdivým 
vystižením podstaty všeho, co je na díle 
účastno. Úkolem hostů je, aby přišli s ote
vřenou a upřímnou myslí, hotovi se vy
dat. Hostitel vynaloží veškeré možné úsi
lí, aby bylo vše co nejlépe připraveno t a k 
aby celý průběh tvoření, které začíná až 
setkáním samým, mohl vložit do samot
ného odbývání se, do bytí v daném pro
storu a čase, jakoby nesen větrem. Jeho 
úsilí je vepsáno do popelového lůžka, kte
ré hostitel vytvoří pomocí lopatiček dlá
tek a hladítek z jemně prosátého popela. 
Čím jemnější popel, tím krásnější tvar lze 
vytvořit. V jemnosti popele je promítnuto 
množství uskutečněných čajových obřa
dů, neboť nejjemnější částečky jsou nej-
starší a byly obsaženy v popelovém lůž
ku desítek či stovek čajových obřadů. 
Hostitel do popelového lůžka vepisuje své 
odhodlání posloužit svou prací, umem, 

citlivostí svému hostu. Oblosti i hrany jsou 
do popela vtisknuty jako stopa hostitelo
va já. Popelové lůžko působí jako mohy
la z navršené hlíny, která ukrývá tajem
ství života a smrti. 

Hosté přicházejí 15 minut před stano
veným časem bránou, kterou se i oni vy
dávají na cestu, bránou, která je uvádí 
z chaotického světa každodennosti do čis
tého prostoru vytříbenosti, kde jsou v řádu 
věcí jednotlivosti odhaleny až k jejich pod
statě. Projdou zahrádkou, která nabízí 
krásu přírodní scenerie, aby se uklidnili, 
soustředili a omyli své smysly k vnímám. 
Připravují se na to, že vstoupí do medita
ce, která je uvede ze světa, který nemůže 
skrýt svou konečnost, na stezku bez kon
ce. Už tady si určí vzájemné pořadí. V al
tánku zvaném mačiai se hosté snaží za
pomenout na to, zda jsou žena či muž, 
kolik je jim let, prostě na jakékoli rozli
šovací znaky, a koncentrují svou mysl 
k čajovému obřadu. 

Hostitel je krátkou úklonou pozdraví 
a pozve dovnitř. Než vstoupí hosté do ča
jového domku, opláchnou si ruce a vy
pláchnou ústa u nádržky se studenou vo
dou, aby smyli své hříchy a vstupovali 
očištěni. Dveře čajové místnosti jsou po
otevřené, jako by zvaly: Prosím, vstupte. 
Hlavní host dveře odsouvá a naráz se 
seznamuje s prostorem, který se stává 
místem setkání. Vzduch v místnosti je 
prosycen jemnou vůní, kterou je nepřítom
ný hostitel vítá. Host se pokloní a v mysli 
si utváří celkový dojem. Potom si jde pro
hlédnout jednotlivá místa; nejprve výkle
n e k kde visí svítek Pokloní se, prohlíží 
si jeho estetickou krásu a snaží se uhod
nout jeho sdělení. V době, kdy si hlavní 
host prohlíží svítek vítá se druhý host 
s místností. Když se hlavní host zvedá 
z kleku, zvedne se i druhý host a na jeho 

místo si sedá host třetí. Už tady se vytvá
ří tytmus plynutí. Druhý host jde k výklen
ku a hlavní host přechází k ohništi se že
leznou konvicí na horkou vodu. Prohlíží 
si viditelnou část popelového lůžka 
a drobný svít zapálených uhlíků, jakoby 
červánků vznikajícího díla. Prostor s ná
činím je vymezen nízkým paravánem či 
jen kusem bambusu, neboť je třeba zdů
raznit, že právě tady je místo hlavního 
dění. Když si hosté vše postupně prohléd
nou, zasednou na rohože v pořadí, které 
bylo na počátku smluveno. Hlavní host 

sedí nejblíže svitku, poslední host nejblí-
že dveřím. Hlavní host iniciuje pozdrav 
a ostatní jej prosí o laskavé vedení. 

V místnosti zavládne ticho, což umož
ní hostiteli vstoupit a všechny přítomné 
přivítat. Hostitel a hlavní host hovoří 
o čase, tedy o dnu, kdy se setkání koná, 
0 kráse scenerie v zahrádce, o svitku na 
chodbičce. Hostitel promluví i s každým 
hostem zvlášť a poté se hlavní host se 
zájmem vyptá na svitek ve výklenku zva
ném tokonoma. V zavěšeném svitku je 
obsaženo sdělení hostitele, ve kterém 
chce zdůraznit možná roční čas pomíji
vého světa, a tedy jedinečnost okamžiku, 
možná nějaký smyslový vjem, který člo
věku pomáhá žít, poetický prožitek bás
ně či poučení ustáleného rčení v kaligra
fickém zápisu vepsaném na svitek duší 
1 rukou zenového mistra. 

Promluvou o svitku je zahájena první 
část hlavního děje. Hostitel přináší na 
ošatce dřevěné uhlí, aby vytvořil ohniště, 
zároveň přidá vůni kadidla. Železná ná
doba je naplněna studenou vodou, která 
se má ohřát k bodu varu před ukonče
ním podávám jídel a saké. Svým pomalu 
vzcházejícím zvukem dotváří konvice dy
namiku času. 

Hostům je nabídnuto jídlo kaiseki, 
v překladu nahřátý kámen, který si zenoví 
řeholníci přikládali na žaludek ke zmír
nění pocitů hladu a chladu. Je to lehčí jíd
lo, které ale dostatečně nasytí, připrave
né chuťově i esteticky s velkou vytříbe
nosti. Obvykle hosté, každý zvlášť, obdrží 
tác s lakovanými kalíšky na rýži a polév
ku misoširu. Na vzdálené straně tácu je 
talířek s mukózuke, což jsou většinou 
kousky syrové, chuťově upravené ryby. 

Když mají všichni hosté tácy před se
bou, vyzve je hostitel, aby pozvedli hůl
ky, a z místnosti se vzdálí k další přípra

vě. Hosté mohou hostitele poprosit, aby 
si přinesl i jídlo pro sebe a pojedl s nimi, 
to ale hostitel obvykle odmítá. Celým svým 
já touží posloužit co nejlépe a potřebuje 
se na svou roli soustředit. Nejíst není pro 
něj v té chvíli břemeno, je to naopak jeho 
výraz ohleduplného spojení s ostatními. 
Přítomní si vzájemně popřejí dobrou chuť, 
hlavní host a po něm ostatní zvednou víč
ka lakovaných misek přiklopí je k sobě 
a odloží na rohožovou podlahu tatami. 
V misce na rýži je jen malá hrudka, jako
by jen na ochutnání právě dovalené rýže. 



Hostitel donese v konvičce saké a sadu 
mělkých lakovaných šálků na pití zvaných 
sakazuke. Nabídne a nalije hlavnímu hos
tu. Konvičku u něj zanechá a znovu se 
vzdálí. Hlavní host nalije hostu druhému 
a ten pak třetímu a takto se vzájemně ob
slouží. Nikdo si nikdy nenalévá sám. Vy
tváří se pocit vzájemné péče a ohle
duplnosti. Saké povzbudí k ochutnám mu-
kózuke. Znovu přichází hostitel, který me
zitím dodělal důležité vařené jídlo, a do
náší větší lakovaný kalíšek s víčkem ni-
monowan, nejprve pro hlavního hosta, 
pak pro všechny ostatní, a vzdálí ze do 
přípravny. Hlavní host a všichni po něm 
vezmou misku do ruky, odklopí víčko 
a nahlédnou do scenerie vařeného kous
ku v čirém vývaru, kterou umocní mlska 
sama i vnitřní strana víčka. Dýchne na ně 
provoněná pára a oni si představí chuť 
polévky. Zážitek je většinou tak silný, že 
se mezi hosty najde určitě někdo, kdo to 
chce projevit i slovy uznání. Ochutnává 
se očima, jazykem a srdcem. Hosté do
stanou dřevěný džber s rýží, aby si mohli 
přidat, kolik kdo sní, dostanou také pří
davek polévky. Hostitel potom přinese 
postupně několik jiných jídel ve větších 
nádobách, ze kterých si všichni podle chu
tě odebírají. Chod, kdy se podávají kous
ky pečené ryby, je zvlášť důležitý a chut
ný. Všichni si vzájemně rozlévají saké 
a protože původní konvička nestačí 
a z plochých šálku se náročně pije, při
nese hostitel keramické či skleněné hlubší 
kalíšky očoko a k nim vázičkovitou ná
dobku tokkuri s novým saké. 

Poté, co skončí podávám hlavních cho
dů, přinese hostitel úzkou a hlubokou 
misku či kalíšek s víčkem, takzvané ha-
šiarai, doslova »na umývání hůlek* Je to 
teplá voda s jemnou příchutí slané slívy 
umeboši nebo s plovoucím kvítkem saku-
ry či kouskem jehličí, podle roční doby 
a invence hostitele. Je to zcela obyčejný 
a zdánlivě nezajímavý slabý odvar, avšak 
podávaný ve správnou chvíli, a tím hraje 
významnou úlohu přechodu jedné části 
do druhé. Slouží k omytí hůlek a vyplách
nutí úst od předchozích chutí, čímž se 
každý host prakticky i duchovně připra
ví k velmi důležité části setkám. Přijde 
totiž jediný čas, kdy je hostitel během 
času jídla delší dobu v místnosti s hosty. 
Přinese novou konvičku se saké a tác 
z čistého nelakovaného dřeva, jakoby 
patřící na oltář šintoistické svatyně, kde 
na jedné straně jsou na malé hromádce 
navršeny vzácné potraviny z hor a na dru
hé z moře; tomuto chodu se říká hassun. 
Hostitel sám naloží každému zvlášť tyto 
dary přírody na víčko od hašiarai. Kaž
dému zvlášť také nalije saké a od každé
ho zvlášť si s díky nechá saké nalít. Kalí
šek si půjčí od hlavního hosta, čímž se 
vytváří pocit sdílení a důvěry. Nakonec 
hlavní host položí na tácek ze složeného 
papírku okaiši dary hor a moře i hostiteli, 
který je s poděkováním přijme. 

Hostitel odnese náčiní na hassun a na
bídne hostům lakovanou komici s mírně 

upraženou rýží v mírně osoleném vlast
ním vývaru. Také přinese naloženou ze
leninu cukemono, jež má ostřejší chuť. Cu-
kemono vhodně doplňuje mdlou chuť vý
varu, ale současně vylehčí atmosféru 
svým křupavým zvukem při kousání 
a povzbudí hosty v momentě, kdy by moh
li být jídlem trochu unaveni. Vývar má na
víc praktický význam pro opláchnutí mi
sek aby hosté mohli s dobrým pocitem 
vrátit misky úplně čisté. Pokud je něco, 
co nemohli sníst, odkládají to do vlastní
ho odpadkového sáčku. Hosté společně 
přiklopí lakované misky a položí hůlky do 
správné pozice k odevzdám. Hůlky s mír
ným klepnutím dosednou na dno táců. 
Hostitel uslyší jejich zvuk a vejde, aby tácy 
odnesl. Každý za své jídlo s pochvalou 
poděkuje. Hostitel odebere všechny 
prázdné nádoby, které mu poslední host 
nashromáždil u východu. Jedna část ob
řadu skončila. 

Je čas donést hostům sladký dortík 
zdůrazňující roční období, většinou z pře
krásně tvarované fazolové pasty. Když 
hosté dortík snědí, je jim umožněno se 
před vyvrcholením celého obřadu trochu 
připravit. Odejdou z místnosti na lavičku 
mačiai v zahrádce. Zahrádka je čistě po
kropená, nástupní kameny tobiiši jsou 
mokré, aby posloužily svou opravdovou 
krásou. 

Hostitel zkontroluje oheň a teplotu 
vody v komici. Z tokonomy odstraní svi
tek a umístí tam jednu nebo více květin, 
které jsou pokládány za ideál krásy. Aran-
žuje na místě jakoby jedním dechem. Kvě
tiny tvoří s vázičkou v prostoru výklenku 
jeden kompoziční celek t a k aby byla vy
stižena podstata vybrané květiny i její ži
votní běh. Než se hosté vrátí do místnos
ti, znovu si opláchnou ruce a vypláchnou 
ústa a připraví se duševně na vyvrchole
ní celého obřadu, kdy se podává hustý čaj 
koiča. Jsou svolávám podmanivými úde
ry gongu. 

Místnost je mírně zšeřelá, když se do 
ní hosté vrací. Prohlédnou si stejně jako 

na začátku celého obřadu celou místnost, 
květinu ve výklenku i místo s náčiním, kde 
se bude čaj připravovat. Dodrží znovu za
sedací pořádek usednou a ztichnou v oče
kávám. Hostitel odsune dveře a všem pří
tomným nabídne svou službu přípravy 
čaje koiča. Všechny pohyby jsou vypjatě 
pečlivé a pomalé. Napjaté jsou i smysly 
hostů. Všichni bedlivě pozorují hostitele, 
jeho siluetu i každý jednotlivý pohyb, 
zvláště rukou, a vnímají jeho soustředě

ní, které se přenáší i na ně. Způsob 
a dynamika dýchám hostitele je velice dů
ležitá a při plném soustředění jsou všichni 
přítomní jakoby v jednom bytí, dokonce 
i stejně dýchají. 

Hostitel v účelném řádu konání rozlo
ží všechny předměty t a k aby nejen tvoři
ly esteticky harmonický celek ale aby 
současně co nejracionálněji naplňovaly 
svou funkčnost. Předměty nejsou považo
vány za ryze užitkové ani za muzejně ne
dotknutelné, jsou spíše vnímány jako »zr-
cadlo, v němž se odráží hostitelova m y s k 
Hostitel se plně soustředí na službu čaje 
a jako by zapomínal na své ego, vydává 
se vstříc nedefinovatelnému světu prázd
na. 

Hostitel uchopí náčiní převážně pravou 
rukou, což symbolizuje uctivost. Takto 
vezme nádobku na čaj zvanou očaire, kte
rá je vložená do pytlíčku šifuku. Přenese 
si ji blíže k sobě, rozváže přesně zaváza
ný uzlík jednoduchým pohybem, nádob
ku z pytlíku vysvlékne a položí před sebe. 
Poskládá pytlíček a uloží jej na správné 
místo. Poté hostitel rozevře hedvábný 
ubrousek zvaný fukusa a s největší peč
livostí prohlíží předepsaným způsobem 
každou jeho část. Fukusa má čtyři rohy 
jako čtyři světové strany a obřadným pro-
hhzením je vzdána úcta vesmíru. Soustře
děný pomalý pohyb pomůže hostiteli 
i hostům ještě více se soustředit a sou
časně navodit svátečnost chvíle. Ubrou
sek poskládá a obřadně jím pak otírá víč
ko baňaté nádobky na čaj i její boky. Hos
titel tím získává důvěru hostů, že vše je 
čisté, jakoby posvěcené k použití, i on 
sám. Stejným způsobem otírá hostitel lžič
ku čašaku. Do šálku nalije horkou vodu, 
aby jej zateplil; V horké vodě také pro-
třepe bambusovou metličku časen, změk
čí ji a prohlédne, zda některá její jehlič
ka není zlomená, vodu vylije do odlivky 
zvané kensui a šálek vytře pečlivě posklá
daným hadříkem čakin, teprve pak vez
me do ruky lžičku čašaku a nádobku na 
čaj očaire, odklopí víčko a vsype několik 
lžiček čajového prášku, který je zelený 
jako rašící tráva. Čašaku odloží na hranu 
šálku a točivým pohybem vysype celý ob
sah nádobky do šálku, pak přiklopí víč
ko a předmět uloží na místo. Lžičkou pak 
obsah rozhrne, oklepne ji o okraj a položí 
zpátky na okraj víčka očaůe. Uchopí bam
busovou naběračku, nabere horkou vodu 
po okraj a vlije část vody do šálku s čajo
vým práškem, část vrátí do konvice. Vez
me do ruky časen a tře čaj s vodou t a k 
aby získal hustou kaši bez hrudek Tady 



se projeví jeho přesný odhad v rozhodo
vání, kolik vody na kolik prášku. Žádný 
z předmětů totiž není odměrkou. Vše je 
ponecháno na zkušenosti a invenci hos
titele. Časen se zanechá v misce a přes 
něj se do misky dolije ještě trochu vody, 
ne málo, aby vzniklý bešamel vůbec vy
tekl z šálku, ne moc, aby čaj nebyl příliš 
řídký. 

Čaj je připraven v jednom šálku pro 
všechny hosty. Hostitel čajovou misku od-
točí čelem k hostům a položí na určené 
místo. Nabídne ještě složený vzorovaný 
hedvábný ubrousek kobukusa, který po
loží vedle šálku. Ten poslouží hlavnímu 
hostu, aby necítil při přenášení bolestnou 
horkost stěn šálku na svých dlaních, a je 
určen k použití jako tácek pod šálek při 
samotném pití. Host se vrátí s čajem na 
své místo, položí šálek mezi sebe a dru
hého hosta a vybídne ostatní k pozdravu, 
který by v překladu znamenal asi »Tak 
si tedy společně vezmeme«, nebo vzne
šeněji »Prijmeme tedy tento dar«. Podě
kuje hostiteli za přípravu a z ohledupl
ností vymění hostitelův ubrousek za svůj 
vlastní, ten si rozevře na dlani, položí na 
něj šálek otočí jej dvakrát po směru ho
dinových ručiček, aby se svými ústy 
a zuby nedotýkal nejdůležitější části šál
ku, jeho čelní strany, tedy jeho obličeje, 
vzdá čaji hold a p a k se napije dvěma 
doušky. 

Čaj je trávově zelený, vom a má výraz
nou chuť. Člověk tento čaj téměř jí a kou
še. Vnímá toky ř e k majestát hor i zeleň 
údolí. Vnímá sounáležitost s lidmi, kteří 
kdy prožili stejné pití několika doušků 
tohoto daru. Host položí šálek na tatami, 
utře část hrany, kde pil, otočí šálek zpát
ky čelem k sobě a bez otálení předá šá
lek dalšímu hostu, aby čaj zbytečně ne
stydí. Hosté hlídají množství čaje v šálku, 
aby se na každého dostalo a současně aby 
poslední host nemusel vypít příliš mno
ho. Čaj je velice silný. Postupně se napijí 
všichni hosté. Nikdo téměř nemluví. Všich
ni vnímají přijatý nápoj a výjimečnost oka
mžiku. Přijímají do svého bytí dar. 

Poslední host nakonec přenese prázd
ný šálek před prvního hosta a předá jej 
k prohlédnutí. Šálek je jakoby vymalován 
lakem čaje, který se usadil na stěnách. 
Všichni si postupně krásnou scenerii tva
ru, glazury a stopy čaje prohlédnou. Mají 
možnost vzít si šálek znovu do ruky, po
vonět ke zbytečku čaje, který mají ve své 
chuťové paměti, mohou prozkoumat 
i dno šálku, kde je většinou nelakovaná 
pálená hlína, představit si, z které pece 
šálek pochází, jak je starý, jak často je po
užívaný. Vidí ruku hrnčíře, který šálek 
stvořil. Šálek a člověk spolu komunikují 
a je dobře, když si mají co říct. Jako by 
kdosi provlékl jejich bytí spojnicí vztahů. 
Hosté si pozorně prohlédnou i hedvábný 
ubrousek kobukusa, jeho vzor a barvu, 
pokud je zajímavé, kdo a z čeho ubrou
sek ušil, je vhodné se o tom zmínit. Čajo
vá miska a kobukusa jsou nakonec vrá
ceny na dané místo před hostitele tak aby 

na ně dobře dosáhl. Jsou odevzdány če
lem k hostiteli, neboť s ním budou v ná
sledující chvíli v osobním kontaktu. 

Než si může hostitel odebrat šálek k vy
pláchnutí, zeptá se hlavní host na auto
ra, pec, původ. Hostitel může promluvit 
i o tom, jak se šálek k němu dostal. Ne
musí se ostýchat, neboť vlastnictví je chá
páno více jako odpovědnost, péče a po
slání, nikoli jako privilegium moci. Je to 
privilegium zúčastnit se historie života 
daného předmětu. Hlavní host se zeptá 
také na ubrousek na místo původu čaje, 
na jeho jméno. Hovoří se i o výrobci či 
autoru sladkosti, která byla podávána. 

Hostitel poté šálek vypláchne, propere 
a prohlédne metličku časen. Během to
hoto sklízení se hlavní host ptá na náči
ní, které pro dané setkání hostitel připra
vil. Vypoví i svůj dojem, své pocity. Od
haduje, které náčiní je zvlášť hodné ho
voru, aby ostatní hosté, kteří nemají tolik 
možností se zeptat, byli uspokojeni. Mlu
ví se především o květině a vázičce ve 

výklenku, o nádobě na studenou vodu 
mizusaši, o železné komici okama, o zvu
ku, který vydává, o podstavečku pod po
kličku futaoki i o odlivce kensui. Hovoří 
se o paravánku mrosaki, jehož stěny mo
hou dokreslovat atmosféru obrazem či jen 
druhem materiálu. Tím, že se hosté vy
ptávají na předměty, tlumočí svůj zájem 
a obdiv k nim. Potěší svým zájmem hos
titele, který si jistě dal s výběrem velkou 
prácí. Je současně projevena i úcta vě
cem samotným právě tím, že se o nich 
mluví 

Ve fázi sklízení, kdy hostitel přiklapl 
nádobu se studenou vodou mizusaši, po
prosí hlavní host hostitele, zda by hostům 
neposkytl k prohlédnutí dózlčku na čaj 
očaire, pytlíček ošifuku a lžičku očašaku. 
Všechna » 0 « před čaire, čašaku, šifuku, 
jsou uctivou předponou, která tlumočí 
úctu k věcem. Hostitel položí tyto před
měty na určené místo ve správném pořa
dí a pak postupně odnáší náčiní, které již 
v místnosti nemusí být; nejprve ovšem 
odlivku s použitou vodou. Pokud zanechá
vá v místnosti nádobu na studenou vodu, 
dolije ji, aby se znovu stala celým před
mětem. 

Hlavní host přenese opatrně věci před 
své místo. Prohlížet si je začne až v době, 
kdy hostitel za sebou zavře dveře a ne
chá hosty samotné, aby si v projevené dů
věře a v klidu mohli věci prohlédnout. Ná
dobka na čaj je v hierarchii věcí nejvýše, 

proto je třeba prohlížet ji jako první. K ní 
se vztahuje pytlík ten se prohlíží jako dru
hý, nakonec si host prohlédne lžičku ča
šaku. Je to předmět, o kterém by si neza-
svěcenec mohl myslet, že je zcela obyčej
nou a nezajímavou věcičkou, pokud to 
ovšem není lžička lakovaná nebo slono
vinová, která zapůsobí vahou svého vzne
šeného materiálu. Většinou je čajová lžič
ka jen kouskem opracovaného bambusu 
s kolénkem uprostřed. I bambusová lžič
ka může být vznešená. Důležité je, kdo 
tuto čašaku vyřezal. Může to být známý 
čajový mistr a setkat se s dotekem práce 
význačné osobnosti, která měla velký du
chovní vliv na kulturu národa, je dozajis
ta význačným zážitkem. Je to osobni kon
takt, kdy si lze představit obraz mysli 
autora při vyřezávám i to, jakým poten
ciálem zručnosti a výrazovosti mistr dis
ponuje či disponoval. Všichni si opatrně 
a s úctou prohlédnou všechny předměty 
v celkové kompozici i v detailu. 

Když se předměty nashromáždí u po
sledního hosta, přijme tento důležitou roli 
předání. Hlavní host předměty převezme, 
zkontroluje a položí na správné místo t a k 
že čelo věcí směřuje k místu, kam zased
ne hostitel. Ten reaguje na okamžik kdy 
se v místnosti nikdo nepohybuje a zavlád
ne ticho, odsune dveře a vstoupí. Posadí 
se před navrácené předměty a přijímá po
děkování hostů za to, že si mohli před
měty prohlédnout a že hostitel právě pro 
ně tak vzácné předměty použil. Hlavní 
host se ptá na místo původu čajové ná
dobky, na její tvar, autora, ptá se na vzor 
látky na pytlíčku a na to, kdo jej ušil. Ptá 
se samozřejmě na autora lžičky, na její 
jméno a na to, kdo toto jméno lžičce dal. 
Lžička může mít třeba jméno »Šošin« -
srdce začátečníka, aby povzbudila 
i napomenula přítomné obsahem svého 
pojmenování. Hostitel vezme do rukou 
předměty a pomalu a slavnostně odchá
zí. U východu si s nimi znovu klekne na 
tatami, položí je před sebe a s pokornou 
omluvou své nedokonalosti poděkuje. 
Také hosté poděkují. Mají pocit, že pro
žili něco velkého. 

Hostitel za sebou zavře dveře, ale po 
chvíli je zase odsouvá, aby poprosil o do
volení upravit ohniště. Přináší ošatku 
s dřevěným uhlím, pak nádobku s pope
lem a dózu s voňavými dřívky či kulička
mi. Sundá konvici a umístí ji na předem 
připravenou podložku. Upraví dohoříva-
jící uhlíky na hromádku a doplní nové 
špalíčky. Posvětí ohniště trochou popela 
a nakonec přidá vůni. V zimním období, 
kdy je ohniště v podlaze, si mohou hosté 
prohlédnout zblízka lůžko i uhlíky. Pro 
hosty je to velký zážitek neboť je půso
bivé být v místě, kde živel ohně propůj
čuje člověku svou službu. Na počátku je 
do popelového lůžka vložen zapálený 
uhlík, ten rozhoří další uhlíky a jejich síla 
ohřeje vodu. Ta poslouží k přípravě čaje 
pro čajové setkám. Posléze uhlíky doho-
řívají a stanou se popelem. Po pečlivém 
prosátí se popel stane lůžkem nového 



ohně. Každý host si v duchu prožije ten
to přirozený proces a uvědomí si, že po
dobně je tomu i v jeho životě, kdy je zro
zen, vyspívá, má něco smysluplného udě
lat a nakonec fyzicky umírá. Cosi nedefi
novatelného však zůstává. Nové se rodí. 

Když se hosté vrátí na svá místa, doli
je hostitel do železné konvice studenou 
vodu a tu pak postaví zpátky na oheň, 
náčiní odnese a nabídne hostům řídký čaj 
usuča. Soustředění hostů se pomalu uvol
ňuje, neboť všichni cítí, že čajový obřad 
se chýlí ke konci. Hostitel nabídne hos
tům polštářky, aby se jim pohodlněji se
dělo. Nabídne dokonce i sadu náčiní 
s dlouhými dýmkami kiseru. Nikdy jsem 
neviděla, že by někdo kouřil, ale ta mož
nost je velice příjemná. V krabičce je ná
dobka s krásně upraveným popelem 
a uprostřed je žhavý uhlík. Před hlavní
ho hosta je donesen tác či nádobka s leh
kými cukrátky. 

Hostitel si přináší náčiní na řídký čaj 
usuča. Nádobka na čaj je tentokrát větší 
a nazývá se onacume. Stejně jako při pří
pravě hustého čaje koiči vezme nejprve 
do ruky bambusovou naběračku hišaku, 
donese ji před sebe a drží ji t a k že vzpří
mené naběračce může hledět do otvoru 
baňky, jako by se viděl v zrcadle. V sou
středění se s novým nasazením snaží 
popřít své ego, aby nezištně a bezpro
středně posloužil prostým šálkem čaje. 
Jako by hledal prázdný prostor, aby mohl 
začít, Nadechne se k dílu a začne připra
vovat čaj. Hosté jej znovu zaujatě sledují, 
nálada je však už mnohem uvolněnější 
než při čaji koiča. Hostitel opět otírá ná
dobku na čaj hedvábným kapesníčkem 
fukusa, který před tím podle přesného 
postupu a soustředěně poskládal, tento
krát jednodušším způsobem. Otírá čajo
vou lžičku, aby tak oba předmět}' i svou 
mysl posvětil k službě. Oteplí šálek pro
hlédne metličku. Šálek vytře. Ve chvíli, 
kdy vezme do ruky lžičku, vyzve hosta, 
kterému právě čaj připravuje, aby si vzal 
cukrátko. Vloží do šálku dvě plné lžičky 
čaje a čaj rozhrne. Lžičku oklepne a oba 
předměty uloží na jejich místo. Naběrač
kou nabírá plnou míru, ale do šálku vlé
vá jen tolik kolik si žádá konzistence čaje, 
který chce připravit, čaj řidší či silnější. 
Může udělat čaj chladnější či teplejší pod
le toho, jak si předem namíchal horkou 
a studenou vodu. Na mysli má jen svého 
hosta a jeho potřeby. Čajovou naběračku 
odkládá v této chvíli na železnou konvici 
zvláštním pohybem, jako by vystřeloval 
šíp z luku. Poměr je dán. Hostitel vyšle-
hává čaj do pěny soustředěným kmitavým 
pohybem, vycházejícím z lokte a celé 
paže. Nesmí zanechat v šálku hrudky čaje, 
nesmí však ani vyhnat vůni. Nakonec 
v šálku opíše kruhový pohyb a metličku 
vyjme. Čaj je hotový. Hostitel přetočí čelo 
šálku na opačnou stranu a položí na dané 
místo. 

Šálek očekává svého nového partnera, 
Hlavní host si ho přijde převzít a přene
se si ho na své místo. Položí jej mezi sebe 

a druhého hosta a omluví se, že si může 
vypít čaj dříve než ostatní. Nepovažuje to
tiž za samozřejmé, že má pít jako první 
jen proto, že jako první sedí. Druhý host 
odpovídá, že je rád, že mu může dát před
nost. Host pak položí šálek znovu před 
sebe, ukloní se a poděkuje hostiteli za 
službu. Vezme šálek do rukou, změní po
zici jeho čelní strany a vzdá čaji hold. Ne
klaní se pouze před miskou, ale z úcty 
a vděčnosti k příbuzenství se vším, co se 
pojí s mlskou a čajem uvnitř. Vyjadřuje 
vděčnost za to, že dostal příležitost být 
teď a tady a přijímat tento čaj. Pak se 
napije. Po prvním doušku může čaj po

chválit, pokud mu opravdu přišel k chuti. 
Poté se začne hostitel věnovat dalšímu 
hostu. Obsah šálku pije host několika 
doušky, aniž by jej odkládal na tatami. 

Po dopití host šálek znovu otočí čelem 
k sobě a položí prázdnou misku před sebe 
na opačnou stranu od lemu rohože, tedy 
na rohož sousední, aby se tak stala sa
mostatným objektem. Host se s šálkem 
přivítá úklonou, prohlédne si ho v celko
vém dojmu, může jej však vzít i do ruky 
a prohlédnout si i spodní část. Host ne
zvedá šálek vysoko, naopak se sám k šál
ku skloní. Vědomě chrám šálek před pří
padným poškozením. Kdyby mu náhodou 
vyklouzl z rukou, mohl by se rozbít 
a mnoho lidí, případně i několik genera
cí by tak připravil o požitek který jemu 
samému je dopřán. Když je třeba šálek 
přenést nebo se z něj právě pije, je šálek 
také ohrožen, ale ohrožení je funkční 
a přirozené. Zbytečná riskantní pozice je 
nevhodná a naznačuje nadřazené pocity 
a marnivost toho, kdo šálek do takové si
tuace dostává. Když se host úklonou 
s šálkem rozloučí, předá jej dalšímu hos
tu, který mezitím pojedl cukrátko. Prosí 
tímto tohoto hosta, aby posléze šálek hos
titeli vrátil, ale dává mu současně mož
nost si vzácný předmět prohlédnout. Jak
mile je připraven další čaj, druhý host 
vezme do ruky šálek prvního hosta 
a přejde k místu převzetí. Položí použitý-
šálek před tu polovinu svého těla, která 
je dále od výklenku tokonoma. Šálek 
s nově uvařeným čajem si dá naopak před 
svou uctivější část, tedy část, která je blí
že výklenku. 

Prostor místnosti po celou dobu koná
ní čajového obřadu je totiž vmmán jako 
dynamický a má svou hierarchii. V tomto 
prostoru se pohybují lidé, a ti zase pohy

bují věcmi. Každý člověk si neustále uvě
domuje tento prostor jako konkrétní dě
jiště svého vztahování se a tvoření. Nej-
uctívanější částí je výklenek se svitkem 
a květinou. Je málo osvětlen, jakoby za
střen stíny, které má pozorovatel odkrýt. 
Je vnímán jako oltář bytí a zvěstování. 
Není to náboženské pojetí oltáře, podob
ně jako obřadní čajové setkání není ná
boženským obřadem. Přesto však duchov
ní vyznání člověka k světu a Bohu je ob
saženo ve veškerém konání i myšlení při 
celém čajovém obřadu. Je obsaženo v při
jímám čaje samotného. 

Hostitel postupně připraví čaj pro kaž
dého jednotlivého hosta s plným vědo
mím, že čaj vymíchává právě pro něj. Sna
ží se uhádnout, jaký čaj by nejlépe jeho 
hostu přišel k chuti a jaký se nejlépe hodí 
k jeho věku i zdraví. Když hostitel vidí, 
že jeho hosté jsou v dobré míře a ničím 
nestrádají, že chtějí ještě zůstat, neostý
chá se mluvit více a je rád, když hosté 
přijmou další šálek čaje jako přídavek 
Hostitel může dokonce poprosit někoho 
z hostů, o kom ví, že je význačný milov
ník čaje a mistr a že ho neuvede do roz
paků, zda by si s ním na chvíli nevyměnil 
místo a neposloužil všem přítomným 
svým uměním. Je to však spíše výjimeč
né. Častější je, že hlavní host vybídne hos
titele, aby si připravil čaj i pro sebe a se 
všemi se napil. Je to pro hostitele příjem
ná odměna za obětavost, se kterou čajo
vé setkání vedl. Rád přijme. I on se stane 
hostem. Sdflem okamžiku se stává ještě 
přátelštějším. 

Když je zřejmé, že nikdo další nebude 
pít, hostitel vypláchne šá lek opláchne 
metličku, prohlédne ji, neboť na jejím sta
vu pozná, zda snad nedošlo během pří
pravy k poškození. Část jehličky by se 
totiž mohla ulomit a dostat se do čaje. 
Hostitel musí myslet na všechny, byť 
i nevyslovené a utajené zážitky svých hos
tů. Do prázdného šálku pak hostitel po
skládá hadřík čakin, metličku a na okraj 
položí lžičku. Do železné konvice nalije 
naběračkou trochu vody z nádoby mlzu-
saši. Příprava čaje je tím ukončena. Než 
hostitel přiklopí železnou konvici poklič
kou, přetočí v rukou bambusovou nabě
račku do pozice kagamibišaku, nastave
ného zrcadla, které mu může případně 
zjevit, zda byla jeho služba podána 
a přijata v lásce. Naběračku odloží na 
uvolněný podstaveček futaoki a v momen
tu, kdy zaklápí nádobu se studenou vo
dou, očekává, zda bude vyzván, aby hos
tům předložil k prohlédnutí vyvolené ná
činí, či ne. Hlavní host uváží, zda není 
nějaký zvláštní důvod, proč by bylo vhod
né obřad co nejrychleji ukončit. Většinou 
tomu tak není a hlavní host hostitele 
o tuto radost všech přítomných požádá. 
Je to velice krásný zážitek držet ty před
měty v rukou, zkoumat jejich hmotnost, 
tvar, barvu, zdobení, prostě s nimi osob
ně promlouvat. Pro hostitele je také pří
jemné, že věci, které pro dané čajové set
kání pečlivě vybíral, ožívají v upřímném 



zájmu. Hosté si předměty prohlížejí opět 
sami, pomalu a s empatií. Nakonec je vrátí 
na místo předávání. Když hostitel za za
vřenými dveřmi uslyší ticho, přichází zno
vu předměty převzít do své péče. Přijímá 
poděkování a odpovídá na otázky o au
torství, tvaru, materiálu či pojmenování. 
Pak předměty odnáší, ale ještě si s nimi 
u východu klekne, aby se mohl s hosty 
rozloučit a omluvit se skromně a s úklo-
nou za svůj nedokonalý projev. Hosté jej 
ubezpečí, že byli nesmírně spokojeni 
a potěšeni. Poděkují a hostitel s úklonou 
zavírá dveře. 

Hosté zůstanou znovu sami, aby mohli 
uzavřít své vnitřní záležitosti. Všichni si 
vzájemně poděkují, hlavnímu hostu za 
jeho ochranu, péči a vedení, on pak ostat
ním za jejich vstřícné společenství. Hlav
ní host se jako první rozloučí s výklen
kem, místem přípravy, nakonec s celou 
místností, odchází a po něm postupně 
ostatní. Poslední host ještě přerovná pol
štáře, aby opouštěná místnost byla zane
chána v pořádku. 

Zdálo by se, že tím obřad skončil. Hos
titel má sice před sebou ještě dlouhou 
práci mytí a ukládání náčiní do krabiček, 
nicméně faktické dění skončilo. Hosté se 
rozcházejí a hostitel je jde často vypro
vodit až ven na ulici. V myslích hostitele 
a hostů však obřad zdaleka neskončil. 
Odnášejí si dojmy s sebou do domovů 
a uvědomují si, že je třeba se o ně znovu 
podělit. Osobně nebo formou dopisu po
děkují hosté hostiteli za službu i umění, 
které jim poskytl, za společné setkám ča-
noju. Hostitel i ostatní hosté poděkují také 
hlavnímu hostu. Jsou si zavázáni každý 
jinou službou a cítí, že si to musí vzájem
ně někdy oplatit. V tomto závazku se rodí 
nové setkám. 

Snažila jsem se vyčerpávajícím způso
bem popsat jeden čajový obřad ve formě, 
v jaké jsem úplná čajová setkání s podá

váním jídla kaiseki prožívala u svého uči
tele jménem Azuma Gjokušu ve škole Fu-
gen sado, která je malou odnoží školy 
Omoteseke. Existuje mnoho jiných druhů 
čajových obřadů: je obřad za svítání, 
v poledne nebo večerní obřad za tmy se 
svíčkami. Jsou obřady v několika úrov
ních obřadnosti, podle příležitosti a mís
ta, kde se konají, podle specifického po

užití některého z předmětů. Liší se také 
osobní invencí mistra. Jsou čajové obřa
dy, kdy je některá část podstatně zkráce
na a zjednodušena. Někdy se podává jen 
menší množství jídla, třeba i v souborné 
krabičce. Často je čajovým obřadem pou
ze poslední část právě popsaného čajo
vého setkání, a to příprava řídkého čaje 
usuča. Ve skutečnosti je dnes takto zre
dukovaná verze nejčastěji předváděnou 
i sdílenou formou čajového obřadu. Ta
ková forma je však velmi ochuzena. 

Ne vždy je čajový obřad duchovně po
vedený, ne vždy je prožit v plném soustře
dění. Záleží také na upřímnosti a umění 
všech zúčastněných, především však na 
hostiteli a hlavním hostu. Jen někdy se 
stane čajový obřad opravdovým umělec
kým dílem, zvršováním harmonie mezi já 
a ty a vstupováním do sfér vesmíru. Hos
titel to pozná. Zahlédne své bytí v otvoru 
naběračky hišaku, která mu nastavuje 
zrcadlo... 

OBJASNĚNÍ TERMINU 
»ČAJOVÝ OBŘAD«, »SADÓ«, 

»ČADÓ«, »ČANOJTJ« 

Termín »čajový obřad« byl přijat jako pří
mý překlad z angličtiny. Jelikož je to vše
obecně přijatý termín, budu jej v této práci 
používat, přestože si někteří japonští ča
joví mistři myslí, že nevystihuje plně ob
sah a poslání této japonské tradice. Mají 
obavu, aby nebyla příliš zveličena obřad-
nost a mystičnost setkám při čaji na úkor 
intimity vzájemnosti, na úkor krásy v do
sahování harmonie mezi zúčastněnými. 
V neposlední řadě se obávají zdeformo
vané představy náboženského obřadu 
vyděleného z reality pozemského života. 

V původním jazyce se čajový obřad na
zývá »sadó«, »čadó« nebo »čanoju«. Ter
mín »sadó« se běžně užívá v Japonsku 
a má stejný význam jako »čadó«, ča - čaj, 
dó - cesta. Oba termíny zdůrazňují aspekt 
cesty, kdy žák, učitel, ale i velmistr se 
zdokonalují a vyspívají nejen profesně, ale 
především umělecky a lidsky, a to při kaž
dém novém konání. Je vždy jen na cestě 
poznání a tvorem, aniž by mohl dojít ko
nečného stavu. Dó (v čínštině Tao) původ
ně znamená »stezka bez konce«. Ona ne
konečná stezka pravděpodobně směřuje 
k návratu do vrozené průzračnosti našich 
myslí. Dalo by se říci, že Dó má svůj cíl 
uvnitř nás v jakési spirále. Konečné mís
to naší spirálovité pouti bylo v taoismu 
nazváno kjó a v zenbuddhismu satori, což 
znamená osvícení, prozření. Ani dosaže
né prozření však není zakončením cesty, 
ale přivádí toho, kdo po cestě kráčí k větší 
zodpovědnosti k druhým. Zásady této ces
ty čaje se obracejí k celému bytí člověka, 
každý sebenepatrnější čin má s touto ces
tou nějakou souvislost. Procesem nacvi
čování zdatností, které jsou v čajovém 
obřadu potřebné, se čajomilec oprošťuje 
od zbytečných nánosů, neboť jen v prů
zračné a nezkalené mysli se může potká
vat se vším, co ho obklopuje. 

Termín »čanoju« více zdůrazňuje smysl 
setkání, to, že několik lidí sdílí společně 
daný prostor a čas, že sdílí sami sebe na
vzájem a společně pijí nápoj připravený 
z horké vody - čaj. V překladu by to byla 
prostě horká voda na čaj. Tento nápoj, 
blahodárný tělu i duši, je přijímán jako 
dar, který je člověku dán shůry a zpro
středkován přírodou a člověkem v aktu 

propojení. Současný velmistr školy Ura-
seke, Sen Sóšicu XV, hovoří o čajovém 
obřadu bez přílišné auty mystéria, a pře
sto mezi jeho slova proniká hluboká du
chovní náplň čaje. Jeho pojetí by se dalo 
česky nazvat »čajové setkání jako návště
va vyšších světů«. 

K Okakura nazval japonskou tradici 
čaje »teaism« a vysvětloval tento termín 
jako náboženství estetismu, tedy »čajové 
náboženstvfc Tento termín se obecně ne
rozšířil, možná jeho čas ještě nepřišel. 
Velmi často se však hovoří o čajovém 
obřadu jako o čajovém umem či o umění 
čaje, někdy dokonce o umění žít. Tyto 
názvy jsou velmi blízké Okakurově poje
tí »teaismu«. Silný estetický náboj čaje 
oslovuje především v dnešním světě post
moderny, kdy se člověk cítí být zdeptán 
okolnostmi, a přesto by chtěl být šťasten 
a mít radost z toho, že žije a je člověkem. 

Lze nicméně použít všechny uvedené 
termíny, neboť každý termín zdůrazňuje 
jiný aspekt čaje, přičemž všechny aspek
ty jsou důležité. Výběrem termínu je mož
né zdůraznit právě tu stánku čaje, která 
je v daném kontextu nejdůležitější a nej-
srozumitelnější. 

V budoucnu se možná otupí vyhraně-
nost definic náboženství, filozofie a umění 
a tyto se stanou jedním. Pak se možná 
ustálí jiný termín pro čajový obřad. Bude 
to termín pro hluboké duchovní setkání 
lidí, kteří se upřímně sdílejí v živém dia
logu, mezi nimiž nepanuje dualita, ale 
toužená jednota. Japonský »teaism« 
v sobě skrývá velkou potenci potřebnou 
pro záchranu světa, který se tříští a sám 
sebe ničí. 

OBŘAD JAKO ŽIVOTNÍ STYL 
ČI JAKO NÁBOŽENSTVÍ 

V plejádě světových náboženství a život
ních filozofií Japonci velice citlivě vnímají 
svoji identitu jako zcela výjimečnou a oso
bitou. Obyvatelé japonských ostrovů bě
hem staletí své historie načerpali do své 



pokladnice identity mnohé cizí vlivy jako 
taoismus, konfucianismus, buddhismus, 
zenbuddhlsmus, křesťanství, ale i součas
né směry náboženského i světského myš
lení a vždy je rozpustili v kotlíku vlastní
ho dědictví natolik, že je třeba mluvit o ja
ponském taoismu, japonském konfucia-
nismu, japonském buddhismu i japon
ském křesťanství. Duchovní syntéza je 
podstatou japonského myšlení, proto je 
zcela na místě termín japonské nábožen
ství. »Japonské náboženství je obdivuhod
ně provázaným spojením bytostně národ
ních a bytostně univerzálních prvků. Snad 
vůbec nejuniverzálnějším a zároveň nej-
pozoruhodnějším rysem tohoto nábožen
ství je jeho metodické východisko; při
pouští koexistenci protikladů, akceptuje 
mnohost ústředního duchovního principu. 
Důvěra v japonskou mytologii nevyluču
je platnost stvořitelské vize křesťanství, 
přijetí buddhlstických zásad nevylučuje 
obdivné uchvácení pomíjivým světem. 
Znamená to, že Japonci nebyli schopni 
žádné náboženství přijmout bezvýhradně 
za své, nebo je to naopak důkaz mimo
řádné duchovní upřímnosti? Nabízí se ješ
tě jedna odpověď, a sice že v každém 
z náboženských směrů, s nimiž Japonci 
během svých dějin přišli do styku, nalez
li vyjádření některého aspektu své vlast
ní duchovní zkušenosti a převzali je po 
vzoru básníka, jenž si pro vyjádření vlast
ního citu vypůjčí obraz od starověkého 
klasika,« (Robin Heřman, předmluva ke 
knize H. Byrona Earharta Náboženství Ja
ponska, Prostor, 11/1998.) 

H. Byron Earhart shrnuje étos cesty ja
ponského náboženství takto: »Člověk se 
rodí z milosti kami, buddhů a předků 
s povinností udržovat čistotu a harmonii. 
Čistotu a harmonii lze posílit a nečistotu 
a disharmonii omezit následováním ná
boženské cesty upřímné a náležité obřad-
ností v rámci daného společenství. Japon
ská komunita se soustřeďuje kolem do
mácnosti. Domácnost vybavená šintoistic-
kou svatyňkou a buddhistickým oltářem 
je její základní náboženskou institucí; 
závisí na šintoistických a buddhistických 
chrámech, které jsou mocnými spojenci 
v udržování čistoty a harmonie. Japonská 
komunita se snaží vést rodinu, vesnici 
i národ k přirozené společenské harmo
nii/' 

S duchovní mocí se Japonci setkávají 
u domácích oltářů, v šintoistických sva
tyních, v buddhistických chrámech, před 
buddhistickými sochami, před sochami 
a kameny podél cest a v konfrontaci s pří
rodními silami. Konfuciánská morálka je 
zřejmá v každodenních a sezónních obřa
dech, jako jsou oslava Nového roku, svát
ky jara a podzimu, svátky zemřelých bon, 
a v přechodových obřadech při narození, 
sňatku, úmrtí. Buddbistická zbožnost se 
projevuje na úrovni domácností v každo
denním i sezónním kontextu. Šintoistic-
ká čistota a upřímnost je posilována in
dividuální zbožností v podobě pokání, me
ditace, věštby, očisty, poutě, úcty k rodi

čům a modlitbě. Podobně se lidé vyrov
návají se svým svědomím vůči předkům. 

Všechny tyto aspekty japonského ná
boženského života jsou stále ve společ
nosti přítomny, často však oslabeně, do
konce přijímají i odlišný obsah, který lépe 
vystihuje dobu a konkrétní život lidí. Mno
ho současných Japonců se přestává zú
častňovat náboženského života a je »více 
zaujato ekonomickými otázkami než du
chovním pokrokem« (Earhart). Tento 
trend vyvolává velké obavy duchovních 
vůdců Japonska; mezi nimi jsou i čajoví 
mistři. Hovoří se o zodpovědnosti k japon
skému duchovnímu odkazu, ale přede
vším o nebezpečí přílišné sekularizace. 
Humanističtí myslitelé zpytují kořeny 
a hledají zdroje, pomocí nichž by mohly 
být i nadále předávány tradice víry, pra
xe a zvyků, představující ideál, kterým 
může být poměřován lidský život. Ne ná
hodou v této souvislosti ožívá tradice ča
jového obřadu. Možná by Japonsko po
třebovalo soudobého Okakuru, který by 
tentokrát ne cizím, ale vlastním občanům 
podnětným způsobem osvětlil ideál, po 
kterém lidé vzdychají, přestože jeho ob
sah mají zakódován v duších. Čistota 
a harmonie v rámci společenství a v pro
pojenosti s nepoznatelným světem je 
i zákaclním étosem čajového obřadu. Heř
man ho nazývá »mstitucí duchovních cest, 
jež se tradičně těší přízni vzdělanců, kte
ří nejsou přímo náboženskými mysliteli, 
ve své duchovní praxi se nicméně pokou
šejí o hlubokou osobní duchovní syntézu«. 
Troufá si říci, že právě takoví myslitelé 
»pokročili v integraci jednotlivých aspek
tů japonského duchovního života nejdá
le. Výsledný celek který je spojením prak
tické životní zbožnosti a estetiky, je čas
to považován za samu esenci japonské 
kultury.« 

Čajový obřad jako cesta má své domov
ské východisko v taoismu a jemu příbuz
nému zenbuddhismu, který má v japon
ské kultuře nedohlédnutelný vliv. »Je dů
ležitým faktem, že jiné školy buddhismu 
omezily svou sféru působnosti téměř vý
hradně na duševní život japonských Udí; 
zen však šel za hranice tohoto obzoru. 
Zen vstoupil nezadržitelně do všech čás
tí kulturního života lidí.« (Daisetz T. Su
zuki, Zen and Japanese Culture.) 

Z předcházejících odstavců je zřejmé, 
že vůbec není jednoduché jednoznačně 
definovat, jaké vlastně mají Japonci ná
boženství a jak nejlépe ho nazvat. Také 
je problematické rozhodnout, do jaké míry 

vystihuje tradice čajového obřadu celko
vý náhled japonského náboženského cí
tění a do jaké míry je jeho totožností. 
Nazvat čajový obřad životním stylem je 
jistě správné, nicméně tento životní styl 
je silně spjat s náboženstvím, které, jak 
bylo řečeno, je kompilací mnoha různých 
náboženských učení a které má velmi těž
ko definovatelný koncept. 

Pokud bychom chtěli zařadit čajový ob
řad podle náboženských či nenábožen
ských znaků a podle definice »nábožen-
ství je vztah člověka k numinózní tran-
scendenci« (Ivan O. Štampach, Nábožen
ství v dialogu), dalo by se jistě vyjmeno
vat mnoho důvodů, proč čajový obřad 
nezařadit, neboť se zdá být pouhou spo
lečenskou událostí, a přesto je zřejmé, že 
zacílení čajomilců je právě k svatému pře
sahu lidské podstaty, který lze chápat 
jako protějšek Jako doplňující charakte
ristiku »vztahu« v náboženství uvádí 
Štampach, že vztah je pozitivní a osobní. 
Připomíná se tím, »že ve vztahu je anga
žováno to, co činí člověka osobou, přede
vším tedy rozum a vůle a spolu s nimi 
také lidské city«. I to je čajovému obřadu 
vlastní, zůstává však otázka, do jaké míry 
je vztah čajomilce k onomu mu osobní, 
neboť jej neuctívá jako protějšek a přes
to se k němu vztahuje jako k posvátnu 
nad nějž není. »Posvátné je to, co koncen
truje v sobě hodnoty a svědčí o přítom
nosti čehosi, co je z druhého břehu, če
hosi zcela jiného. Numinózní je tajemství 
vzbuzující bázeň a úžas.« Posledním cí
lem čajomilců je transcendence, tento cil 
však zůstává jakoby v pozadí, v podtextu 
a naopak jeho část obrácená k záležitos
tem bytujícím pouze v tomto světě, tedy 
k imanenci, se zdá být mnohem zřetelněj
ší a podstatnější. V čajovém obřadu se vý
slovně nevyznává žádný Bůh, Buddha ani 
buddhové, není monoteistický ani polyte-
istický, přesto se vztahuje k numinózní 
transcendenci. Bylo by nedostatečné tvr
dit, že se čajový obřad obrací pouze 
k přírodě, tedy k imanentnímu protějšku, 
a stejně tak je problematické dokazovat, 
že z hlediska religionistiky není kvazire-
ligiózní, respektive kryptoreligiózm, neboť 
se ani za náboženství většinou neprohla-
šuje. Cílem čajového obřadu bezesporu je 
obraznou formou vychovávat člověka ve 
vztahu k přírodě a vztahu k vlastní sku
pině, což jej jakoby předem řadí mezi kva-
zireligióznl aktivity, ale to nejdůležitější 
je, jak říká Sen Sóšicu XV., možnost vstu
pování do jiných, vyšších sfér. Možná by 



bylo namístě spokojit se tímto vysvětle
ním a připustit, že čajový obřad není ná
boženstvím, že je to nauka ve smyslu kva-
zireligiózm aktivity, čajový obřad je však 
kompilací vlivů jiných náboženství - ta-
oismu, zenbuddhismu, buddhismu, konfu-
cianismu, šintoismu, ale i křesťanství -
které se promítají v estetickém obrazu 
statické i dynamické krásy vztahů pozem
ských i nadpozemských. Okakurův teais-
mus, myšlený jako náboženstva čaje, je 
svým nedogmatickým zaměřením příkla
dem vstřícného dialogu člověka se svě
tem i přesahem tohoto světa. 

DOSAVADNÍ VZÁJEMNÉ KONTAKTY 
KŘESŤANSTVÍ A ČANOJU 

První obchodníci dorazili k mystickým 
břehům země Čipangu, jak ji označil Mar
co Polo, v roce 1542. V roce 1547 vystou
pili na pobřeží Kagošimy Francis Xavier 
a jeho dva jezuitští kolegové. Brzy připluli 
do Japonska další misionáři ze Španěl
ska, Portugalska a z Itálie, aby zde šířili 
křesťanství. Obchodníci se o japonské 
zvyky moc nezajímali. Nakoupili, prodali 
a pluli dál. Msionáři zůstali často celý ži
vot. Mnoho z nich se oddalo Japonsku 
celou bytostí, naučili se jazyk a na misij
ních cestách poznali rozmanité zvyky růz
ných končin země. Velká většina z nich 
žila a zemřela v Nagasaki, jež je dodnes 
nejsilnějším místem křesťanství v Japon
sku. Jejich snahou bylo sžít se s obyvate
li jejich nové země a zprostředkovat jim 
ve srozumitelném jazyce a srozumitelný
mi cestami svou křesťanskou víru. 

Misionáři byli překvapeni vysokou kul
turní a společenskou úrovní japonského 
národa. Životní styl zde byl jiný, než zna
li, západní civilizaci zcela nedotčený. Byl 
dokonce značně rozdílný od stylu jiných 
asijských zemí či zemí Jižní Ameriky zná
mých z misií. Japoncům, klen měli jen 
málo kontaktů se světem připadali cizinci 
zpočátku jako barban, nedbající dokon
ce ani na osobní čistotu. Pro misionáře 
bylo Japonsko velkou a novou zkušeností. 
Jejich etnické zahledění do vlastních ev
ropských kvalit dostalo první trhlinu. Ško
da, že realita tohoto prvního kontaktu Vý
chodu a Západu nepřinesla trvalejší po
učení. 

V době, kdy misionan připlouvali do Ja
ponska, nebyly v jejich domovských ze
mích nealkoholické nápoje jako čaj, káva 
nebo kakao téměř známy. Pilo se převáž
ně víno. První zmínky o tom, co Japonci 
jedí a pijí, pocházejí ze zápisků zámoř
ského kupce Jorge Alvarese. Také misio
náři ve svých zprávách domovským řá
dům hovoří o životním stylu Japonců. Jor
ge Fernandez napsal stať o podávám čaje: 
»Tento Japonec měl mnoho povinností 
v rezidenci, jeho úkolem bylo, aby byla 
v konvici vždy horká voda, aby ji mohl po
dat hostům nebo komukoli z domácích, 
kdo by se chtěl napít. Je to zvyk země. 
Takový úkol vyžaduje, aby člověk který 
tuto činnost vykonává, byl vždy pečlivý, 

pozorný a uctivý ke každému, koho ob
sluhuje....«. (Čerpáno z knihy esejů »Tea 
in Japan«, vydané P. Verleyem a I. Ku-
makurou, 1989, překl. DK.) Misionáři Luis 
Frois a Alessandro Valignano také píší 
o horké vodě, aniž by podotkli, že je v ní 
nějaký prášek Neměli totiž možnost čaj 
porovnat s ničím, na co byli zvyklí, a ne
byli asi ani schopni vnímat jeho jemnou 
chuť. Proto psali o horké vodě. Tu zvlášt
ní bylinu pivní rozeznal a popsal misio
nář Luis de Almeira v r. 1565, pravděpo
dobně na základě svých medicínských 
znalostí. 

judžo«. Nelze tedy tvrdit, že by jezuité chá
pali čanoju ve významu, jak jej vyučoval 
například Rikjú, nicméně chápali, že čaj 
znamená mnohem víc než pouhé pití. 

Frois ve svých zápiscích píše, že misio
n a n na svých cestách často sloužili mše 
v čajových místnostech místních věncích, 
neboť se jim zdály být výlučné a svým 
charakterem téměř sakrální. Podávání 
čaje ale považovali pouze za zdvořilé 
uctění hostů. Po své třetí misi do Japon
ska se Valignano ve svém dokumentu 
znovu zamýšlí nad čanoju. Píše: »Je mno
ho co říct o užití tohoto nápoje, o meto-

Časem misionáři pochopili, jak důleži
tou úlohu čaj má, totiž že zvládnutí eti
kety jeho podávám i pití je nutnou pou
kázkou k tomu, jak se v Japonsku dostat 
do vyšší společnosti. Valignano, hlavní 
představený misií v Japonsku, zařadil pití 
čaje do sféry základních aktivit misijních 
sborů. Chápal a propagoval nutnost asi
milace s místní kulturou, aby misie byly 
efektivní a úspěšné. Sepsal pojednání 
s detailním popisem pravidel a s konkrét
ními instrukcemi, jak při misijní práci po
stupovat. Hned v první kapitole píše, že 
všechny jezuitské rezidence si musí zří
dit čajovou místnost, dále vstupní halu 
a přijímací místnost v japonském stylu. 
Jeden člověk by si měl osvojit alespoň 
částečně čanoju. Měl by být schopen po
hostit i návštěvníky z vyšší společnosti. 
Takový člověk neměl být zaměstnáván 
manuální prací, ale měl se zušlechťovat 
čtením, psaním a praktikováním čaje. Va
lignano požadoval, aby bylo obstaráno 
náčiní pro čaj, vzácné i méně vzácné, pro 
rozlišení úrovně uctivosti. Kdyby přišel 
host, měl tento člověk nejprve upozornit 
hlavního kněze a hned potom se hostu 
plně věnovat, obsloužit ho a vytvořit mu 
příjemné posezení. Valignano nabádal 
k zachování dobrých mezilidských vzta
hů, k respektování věku a postavem. 

První slovník portugalsko-japonský 
(1603) obsahoval mnoho termínů z čano
ju, především názvy náčiní. Samotné slo
vo čanoju bylo v tomto slovníku vysvětle
no jako »mlsto, kde se vaří voda a podá
vá k pití«, na rozdíl od obsluhujícího člo
věka, který zde byl označen jako »čano-

dách a ceremoniích, neboť je to jedna 
z věcí, které jsou v Japonsku nejvíce ce
něny. Ke všemu tomu, co bylo řečeno, 
i s tím, že tento nápoj má mnohé blahé 
účinky na zdraví, je třeba uvést, že 
k místu, kde se čanoju odbývá, se japon
ští lordi vztahují se zvláštní aurou úcty, 
ačkoli v tomto uctívání není obsaženo 
žádné modlářstvu (Tea in Japan.) 

Právě tento poslední úryvek z Valigna-
nova dokumentu je nesmírně důležitý. Ab
sence modlářství dovolovala misionářům 
a japonským konvertitům spolupracovat 
na základě tradičních japonských hodnot. 
Křesťané i nekřesťané se mohli sejít při 
rituálu čaje a v atmosféře harmonie, bez 
rozmíšek náboženského vyznám, mohli 
spolu pobýt a pohovořit, mohli spolu me
ditovat i modlit se. 

Pro misionáře, a zvláště pro obchodní
ky, bylo málo srozumitelné, proč Japonci 
přikládají náčiní na čanoju hodnotu, ja
kou by v západním světě přisuzovali jen 
perlám a drahokamům, a proč předklá
dají svým hostům toto náčiní k prohléd
nutí jako zvláštní pozornost a poctu. Ev
ropan Ameida popsal takovou pňležitost 
již v roce 1565, po něm se k tématu po
zornosti věnované náčiní vyjadřovalo 
mnoho dalších. Dá se usoudit, že Evro
pané nedovedli plně pochopit celý obsah 
čajového umění; nemohli tedy docenit 
úroveň esteticko-tílozoflckého myšlení Ja
ponců. 

Nejlépe pochopil myšlenky Sen no Ri-
kjúa misionář Joao Rodrtgues. Připlul do 
Japonska roku 1577 a strávil zde třicet 
let. Naučil se skvěle japonsky a tlumočil 



při důležitých setkáních. Díky jeho půso
bení se mnoho čajových mistrů dalo po
křtít. Pět ze sedmi učedníků mistra Rikj-
úa bylo křesťany. Rodrigues se ve svém 
textu zmiňuje o pocitech prvního Rikjúo-
va žáka, mistra Takajamy Ukona, který 
se svěřil se svými myšlenkovými prožit
ky po přijetí křesťanství. Vysvětluje, že 

k tomu, aby se cele oddal Bohu, mu slou
žil čajový obřad. V čajové chýši suMja se 
mohl nejlépe soustředit, najít klid a roz
jímat. Když v roce 1620 připravoval 
v Macau Rodrigues své žáky na misi 
v Japonsku, nabádal je, aby si osvojili ter
minologii a znalosti o čajovém obřadu 
spíše než znalosti o dramatu, poezii a kla
sické beletrii. Rodrigues měl ve své jezu
itské rezidenci v Nagasaki vlastni čajovou 
místnost. Tento výjimečný člověk vypra
coval podrobný popis čajového obřadu, 
v němž ozřejmuje i důvod, proč jsou ta
ková setkám organizována a v jakém du
chovním rozpoložení jsou prožívána. Ve 
35. kapitole píše: »Vše, čeho je při setká
ní využito, dům, pěšinka v zahrádce, jíd
lo, náčiní, musí být přizpůsobeno a musí 
ladit s pojetím a obsahem suki, tedy sa
motou a prostotou v chudobě poustevní
ka. Nemělo by tu být nic přepychového 
a okázalého, vše by mělo být přírodní, 
hezké na pohled, jakoby odříznuté o světa, 
nostalgické, harmonické. Příroda obdaři
la věci elegancí a vznešeností, jež uvede 
pozorovatele do stavu osamělosti a nos
talgie, a toto prozření v pochopem těchto 
věcí vytváří jeden z nejdůležitějších ele
mentů sukl.« (Tea in Japan.) 

Rodrigues popisuje, jak je nutné vytvo
řit vzájemnou harmonii velikosti a propor
cí, aby bylo možné odhalit podstatu věcí, 
a tím tyto věci poznávat a vytvářet si vy
tříbený estetický vkus. »Geniální mistr 
uplatní své znalosti v běžných záležitos
tech týkajících se počestných a dobrých 
zvyků, aplikuje je na jejich závěry a ur
čení. Tím je možné reformovat staré spo
lečenské zvyklosti, které byly kdysi všeo
becně zachovávány, ale jsou nyní sezná
ny jako neužitečné a nevhodné. Za tím ná
sleduje reforma lidí ve vztahu k jejich 
dobré výchově, skromnosti, pokoře, refor
ma, jež zabraňuje pokrytectví a nenechá 
hostitele použít věci jen proto, aby se 
mohl předvádět.« (Tea in Japan.) 

Dnešní čajoví mistři jsou nesmírně pře
kvapeni mírou jeho znalostí, jeho proni
kavým pohledem i hloubkou porozumě
ní. Rodrigues se jako první, současně však 

dlouho nedosažitelnou měrou zasloužil 
o interpretaci japonské kultury západní
mu světu. Jeho zápisy jsou dodnes čtené 
a slouží za zdroj autentického poznání. 

Často se mluví i o vlivu, který mělo 
křesťanství v tomto období misií na čajo
vý obřad. Jsou dohady o tom, zda někte
ré postupy a pohyby v čanoju nejsou na
podobením křesťanské mše, zvláště pak 
obřadní otírání náčiní hedvábným šáteč
kem fukusa a skládání hadříku čakin na 
vytírání mlsky. V dokumentárním pořadu 
japonské televize NHK, který sloužil jako 
komentář k celoročnímu historickému 
seriálu Hidejoši, byla obrazovka rozděle
na na dvě části, v jedné probíhal čajový 
obřad, ve druhé křesťanská mše. Oba ob
řady byly synchronizovány tak aby vytvo
řily dojem, že se jedná o jiný výraze téže 
věci. Někteří badatelé spekulují i o pří
padném vlivu křesťanství na čajový ob
řad a také na architekturu čajového dom
ku, především co se týče nízkého vchodu 
do malé místnosti koma, kterým se člo
věk musí přímo vecpat či vsunout dovnitř 
po kolenou. Japonské vysvětlení má pů
vod v úsměvné historce o Rikjúově cestě 
říční lodkou: Když vstupoval do bárky, cí
til jistou spojitost s pocitem vvahi, poci
tem prostoty, střídmosti a pokory. Rikjú 
si ve vstupu na loďku uvědomoval sym
boliku předělu, přechod do jiného králov
ství, tolik rozdílného od života na pevné 
půdě. Rikjú svým nidžiriguči vystihl du
cha formování čajové tradice. Podobnost, 
kterou může věřící cítit při vstupu do ka
tedrály, i předěl světů je jistě podobný. 
Zcela přirozeně zde stojí dvě osobité tra
dice, jejichž usilování směřuje k podob
nému cíli, proto jsou si v mnohém podob
né. 

Historie náboženství Japonska potvr
zuje skutečnost, že japonská společnost 
měla vždy tendenci k nenásilnému syn-
kretismu, pokud nová myšlenka souzně-
la s idejemi domácími a pokud se Japon
ci cítili touto myšlenkou inspirováni 
k hlubšímu pochopení věcí lidskou zku
šenosti plně nepoznatelných. 

Tento přínosný dialog Západu a Výcho
du však trval jen několik desetiletí. Misio
náři byli vypovězeni ze země už prokla
mací Tojotomi Hidejošiho v r. 1587, ale 
jelikož nebyly uplatňovány přílišné sank
ce, misijní práce pokračovaly až do roku 
1614, kdy Tokugavský šógunát křesťan
ství zakázal. Misionáři byli vyhnáni, mno
ho z nich bylo povražděno. Po potlačení 
povstání v Simabaře (1638) byla práce mi
sionářů téměř nemožná. Tokugavské zří
zení se jasně vymezilo jako protizápadní 
a protikřesťanské a ustanovilo takzvaný 
danka seido, systém, který ukládal kaž
dému občanu být povinně registrován 
u svého rodinného chrámu. Nikdy potom 
již nedošlo k podobnému masovému roz
šíření křesťanství, jako pod vedením je
zuitských misionářů. 

Prvním misionářem, který do dlouhém 
období izolace přijel do Japonska, byl 
Francouz. Bylo to roku 1859. V roce 1865 

se na Kjúšú objevilo přes 60 tisíc křesťa
nů, kteří své vyznání do té doby pečlivě 
skrývali, mnoho z meh však bylo uvězně
no nebo posláno do vyhnanství. Komodor 
Perry donutil sice v letech 1853-1854 
Japonsko otevřít své hranice jiným ze
mím, protikřesťanský edikt však zůstal 
v platnosti až do roku 1873. Už následu
jícího roku byla založena protestantská 
univerzita v Tokiu. V roce 1889 byla ko
nečně uzákoněna náboženská svoboda. 

Nové křesťanské misie si však zdaleka 
nevzaly příklad od svých jezuitských brat
ří. Snahou novodobých misionářů bylo do
nést japonským opožděncům křesťanství. 
Nepředstavovali si s takovou závažností 
jako kdysi jezuité, že by měli studovat ja
ponskou kulturu, že by se dokonce měli 
učit japonskému čajovému obřadu, který 
navíc sám ztěžka obhajoval svou existen
ci. Zdá se, že ochota k dialogu začíná až 
dnes vycházet i zevnitř japonských tra
dic, příkladem jsou mírová ekumenická 
setkání pořádaná například buddhistic-
kou sektou Tendai v Japonsku i v zahra
ničí, ale také mise japonských škol čajo
vého obřadu do zahraničí, různé projek
ty, při nichž se v zahraničí často poprvé 
představí japonské tradiční divadlo nó, 
kabuki, bunraku, ale i nejstarší gagaku 
a bugaku, japonské tradiční oblékání, 
aranžování květin a jiné oblasti japonské
ho života. Japonci touží představit světu 
nejen své tradiční umění, ale oslovují svět 
nejmodernější tvorbou v oblasti architek
tury, grafického designu, moderního umě
ní a úspěchy vědeckého výzkumu. Japon
ci si potřebují být jisti, že jsou právoplat
nými partnery ostatních zemí světa a že 
jejich zemi lidé opravdu znají. Jen pak bu
dou schopni se vydat. 

KONTAKTY ČANOJU 
SE ZÁPADNÍ KULTUROU 

Přestože misionáři poznali Japonsko dru
hé poloviny 16. století velice dobře, přes
tože o svých zkušenostech a poznatcích 
podrobně psali ve svých dopisech a do
konce i přesto, že vyznavač čaje Rodri-
gues zanechal světu své záznamy, kde té
měř vyčerpávajícím způsobem popisuje 
čajové umění, nebyly japonské reálie ve 
světě příliš známy. Západní svět sice pro
žil na konci 18. a v 19. století boom asij
ského umění, zvláště čínského a japon
ského porcelánu, čínského nábytku a ja
ponských dřevorytů, avšak nenápadné 
náčiní pro čajový obřad nedosáhlo téměř 



do nedávné doby masovějšího obdivu ci
zinců. Zajímali se o velké vázy a mísy 
nebo o dekorativní porcelánové soupra
vy, které Japonci vyráběli hlavně pro ex
port. 

Odborné posouzení uměleckých před
mětů z pohledu zvenčí bylo uskutečněno 
až díky výzkumu, který v Japonsku dělal 
Američan Ernest Fenellosa (1853-1908). 
Mezi světovými válkami se dostalo čajo
vé náčiní v trochu větší míře do Evropy, 
nicméně nikdo nevěděl, jak věci vlastně 
použít ani k čemu jsou. Po 2. světové vál
ce, kdy mnoho japonských cenných před
mětů putovalo jako lacině nakoupené 
zboží do Ameriky či do Evropy, nenašly 
mnohdy tyto předměty pravé užití a staly 
se pouhou dekorací. Teprve v posledních 
třiceti letech jsou, pokud vůbec zůstaly 
zachovány, patřičně ceněny. Přispěl 
k tomu zvýšený zájem o čajový obřad po 
druhé světové válce, zvláště pak od še
desátých let, ale také misijní aktivity ja
ponských čajových škol, především školy 
Urasenke. Členové rodu Urasenke proká
zali svou pokrokovost a otevřenost již 
v revolučních dobách začátku Meidži. 

Tehdejší velmistr v deváté generaci 
Gengensai Sóšicu vytvořil čajový obřad 
s židlemi pro hosty v evropském obleče
ní. Tento obřad poprvé předváděl na Me
zinárodní výstavě v Tokiu v r. 1873. Byl 
to také on, kdo, v přesvědčení, že lidé bu
dou více cestovat, nechal vytvořit sadu 
dobře přenosného náčiní v uzavřené po
ličce a modifikoval čajové setkám k jeho 
širšímu použití. Čajový obřad se stal mo
bilnější. Svou novou invenci Gengensai 
zaštítil vlastní autoritou a obě varianty 
čaje jsou dodnes používané. Nesmírnou 
měrou napomohl tomu, že se mnoho ci
zinců mohlo vůbec s čajovým obřadem 
seznámit. 

Japonské počáteční opojení západní ci
vilizací se začalo postupně dostávat do 
konfliktu s obavou o identitu národa, což 
vedlo k novému zahledění do vlastních 
tradic, čajový obřad zažíval v zemi obro
du. Jedním z pokrokových myslitelů, kte
ří toužili vrátit japonskému umění jeho 
ohodnocení byl, Okakura Tenšin, znám 
i jako Okakura Kakuzo, v českém ctem 
Kakuzo Okakura (1862-1913). Měl klasic
ké čínské vzdělání, ale ovládal dokonale 
angličtinu. Několikrát navštívil Evropu 
i Ameriku. V roce 1906 publikoval v New 
Yorku knihu »The Book of Tea«, kterou 
napsal v angličtině, a která se stala kla
sickým textem cizinců o čajovém obřadu 
a japonské kultuře vůbec, a to díky bri-
lantnosti jazyka i brilantnosti úsudku. Je 
to kniha zcela výjimečná. Zapůsobila na 
samotné Japonce, když byla poprvé pře
ložena do japonštiny v r. 1927, a přinuti
la je zrevidovat svůj vztah k duchu čaje. 
Byl to pravděpodobně Okakura, který 
poprvé označil čajový obřad za umění. 
J a k z obyčejného pití čaje vzniká umění 
ukazuje na příkladu taoistické legendy 
O zkrocené harfě: Kdysi byla vyrobena 
krásná harfa ze starého moudrého stro

mu v krajině Lungmen, ale nikdo na ni 
nedovedl zahrát. Až přišel mistr harfistů, 
Peiwoh, pevně ji vzal do rukou a jemně 
se dotkl strun. Zpíval o přírodě a ročních 
obdobích, o vysokých horách a tekoucích 
vodách a dřevo stromu se na to vše roz
pomnělo. Okakura vysvětluje: »Ta legen
da krásně ilustruje tajemství toho, jak ctít 
umění. Mistrovské dílo je symfonie, kte
rou hrajeme z našich nejlepších citů. 
Pravdivé umem je Peiwoh a my jsme har
fa z Lungmen. Magickým dotekem krás
na se v nás probudí utajené akordy na
šeho bytí, a my se rozechvějeme a zatryl-
kujeme v odpověď na jeho volání. Vědo
mí mluví k vědomí. Posloucháme nevyřče
né, hledíme na to, co není vidět. Mistr 
vyvolává noty, které ještě ani sami nezná
me. Vzpomínky dávno zapomenuté se 
k nám vracejí a mají novou důležitost. Na
děje ztuhlé strachem, nekonečná touha, 
kterou si netroufáme zkoumat, stojí před 
námi v nové slávě. Naše mysl je plátnem, 

na které umělci nanášejí svoji barvu, je
jich barvivem jsou naše emoce, jejich še-
rosvlt je světlem naší radosti spojeným se 
stínem smutku. Mistrovské dflo je o nás, 
jelikož my jsme mistrovským dflem.« (pře-
kl. DK) Vědomí tvůrce komunikuje s vědo
mím diváka, k tomu však musí divák kul
tivovat své postoje, aby mohl tajnou zprá
vu umělce přijmout, umělec pak musí vy
stihnout, co té zprávě propůjčit, aby ji ote
vřený příjemce pochopil. Umělec potře
buje příjemce stejně, jako hostitel v čajo
vém obřadu potřebuje hosta, Okakura je 
přesvědčen, že umění je příbuzné nábo
ženství a že šlechtí lidskou mysl, neboť 
»nic není tak posvěcující, jako souznění 
spřízněných duší v uměm'«. Čajové umě
ní je podle Okakury spojeno s filozofií bytí 
a religiozitou našeho vědomí. Je to očist
ná hygiena, je to pohodlí v prostotě, je to 
morální geometrie, neboť definuje naše 
smysly ve vztahu k všehomíru. »Ztělesňu-
je pravdivého ducha východní demokra
cie, kde všichni voliči mají aristokratický 
vkus.« Takto představil Okakura čanoju 
světu 20. století. 

Okakura s poetickou vtipností sobě 
vlastní vysvětluje, že v Japonsku existuje 
ustálený výraz pro hodnocení člověka 
podle toho, zda dotyčný má, či nemá čaj, 
popřípadě má příliš čaje. Člověk který 
v sobě nemá čaj, není schopen pochopit 
tragikomiku lidského životního dramatu, 
na druhé straně ten, který má moc čaje, 
si nevázaně užívá všech možných rado
vánek aniž by si připouštěl neštěstí svě

ta. Co takový šálek čaje může znamenat, 
když podle něj někdo hodnotí tak roz
lehlou duši, jako je ta lidská? »Když si 
však uvědomíme, jak malá je nádoba lid
ského štěstí, jak rychle může přetéci sl
zami, jak rychle může vyschnout, až zbu
de jen usazenina naší neuhasitelné tou
hy po nekonečnu, přestaneme cítit nepří
stojnost v tom, že přikládáme tak velkou 
váhu šálku čaje.« (překl. DK) Poetická při
rovnání Okakurova textu jsou často ost
rým řezem do západního myšlení, myšle
ní jakoby bez čaje. V japonštině se řekne 
intelektuál čišikikžin - ten, co shromaž
ďuje znalosti, a jako by mu také chyběl 
čaj. Stejně jako dávní Japonci, kteří se se
tkali se vzdělanou elitou Evropy konce 16. 
století, s misionáři, také Okakura i větši
na dnešních Japonců nás, lidi západní 
civilizace, vidí stále tak trochu jako bar
bary, kteří mají málo čaje. Okakura nabí
zí světu teaism jako ozdravný lék Přijme 
západní svět tento šálek čaje? 

Po mnoho desetiletí byly na trhu pou
ze dvě studie (v angličtině) o čajovém ob
řadu, Okakurova The Book of Tea a kniha 
Australana Arthura Sadlera Cha-no-yu, 
publikovaná poprvé roku 1933. Sadlero-
va kniha je spíše referenční, akademic
kého rázu, s přesnými a poměrně vyčer
pávajícími popisy typologie věcí, prostře
dí, postupů, v závěru pak je uvedena řada 
žertovně laděných životopisů významných 
čajových mistrů. Když byla tato kniha vy
dána podruhé v roce 1962, stále neměla 
k sobě konkurenční dílo. Není samozřej
mě zdaleka tak známá jako Okakurova 
The Book of Tea, neboť ji jako příručku 
používají především ti cizinci, kteří se ča
jem zabývají prakticky. Je velice užiteč
ná. Po porážce Japonska ve válce v Ti
chomoří měli Američané eminentní zájem 
znát japonské reálie, aby mohli této zemi 
alespoň trochu rozumět a aby jejich poli
tika v Japonsku byla úspěšná. Univerzi
ty zakládaly obor Japonská studia, o který 
byl značný zájem, a součástí takových stu
dií byl přirozeně čajový obřad. Zájem o ja
ponské věci vyvolal tu a tam módu, která 
však nikdy neměla dlouhého trvám. Na
příklad v šedesátých letech bylo módou 
být šibui. Šibui je estetický element, kte
rý se v čajovém obřadu výrazně uplatňu
je. Je to nekřiklavý, trochu ponurý vkus, 
který vidí krásu ve studeně ovadajícím. 

V roce 1971 vyšla kniha R. Častila The 
Way of Tea, která významně přispěla 
k možnostem studia čajového obřadu. 
Kniha má vysokou úroveň výpovědi 
o esenci čajového obřadu, o historii, o výz
namu a má i praktickou instruktáž. 

Profesionální snahy o prezentaci a po
znávám japonské kultury, zvláště pak ča
jového obřadu, byly vedeny z Japonska 
školou Urasenke. Současný velmistr Ura
senke Sen Sóšicu XV. byl jmenován do 
funkce hlavy rodu v roce 1946. Roku 1951 
odjel na svou první misijní práci do Spo
jených států. Byla založena Nadace Ura
senke a její mezinárodní větev a napří
klad na Havaji vznikla odbočka Urasen-



ke již v roce 1952. V roce 1967 byla zalo
žena pobočka Urasenke v New Yorku. Do 
února roku 1997 otevřela Urasenke se
dmdesát pět poboček v různých zemích 
světa, např. v Americe, v Německu, ve 
Španělsku, v Rusku. Zájem o přednášky 
na téma filozofie čajového obřadu proje
vuje mnoho světových univerzit v Ameri
ce, Evropě, ale i v Rusku. Během deseti
letého programu se uskutečnilo několik 
přednášek velmistra Urasenke Sen Soši-
cu XV. na Kolumbijské univerzitě v New 
Yorku, v roce 1997 přednášel o čaji také 
na Harvardské univerzitě v Cambridge. 

Také jiné japonské školy čajového ob
řadu jsou velmi aktivm jak v Japonsku, 
tak v zahraničí, a snaží se představit své 
umění cizincům. Mnoho učitelů zajíždí za 
svými nejaponskými žáky do jejich zemí 
a pomáhá jim v cestě čaje. 

V současnosti přibývá i v Japonsku uči
telů, kteří nepatří k žádné rodové škole, 
ale jsou tak říkajíc na volné noze; zodpo
vědní jsou sami sobě a samozřejmě čaji. 
Odpadá pak celý systém hierarchie uzná
ní a s tím spojeného placem, což je pro 
mnoho cizinců, kteří se zajímají o čajový 
obřad, srozumitelnější a schůdnější. Pro 
čajový obřad se vytváří zcela nový svět 
možností. Přesto si lze dobře představit, 
že největší možnosti pozvednout čajový 
obřad k společenské službě ve vnitřním 
i mezinárodním kontextu jsou stále v ru
kou tradičních čajových škol. Největší 
zásluhy ve společenské misijní práci čaje 
má bezesporu škola Urasenke, i když je 
za některé své aktivity kritizována. Před
stavitel Urasenke, Sen Sóšicu XV, obdr
žel v říjnu 1997 státní ocenění za svůj 
mimořádný přínos pro kulturní, akade
mický a umělecký život národa, Řád za 
kulturu. Od doby, kdy bylo toto ocenění 
zavedeno (v roce 1937), je to poprvé, co 
je obdržel zástupce čajového obřadu. Pro 
porovnání, další čtyři ocenění byla dána 
za výzkum v teoretické ekonomii, za vý
zkum v oblasti kosmického záření, za 
mistrovství v tvorbě lakovaných předmě
tů a za výzkum v organické chemii. Do 
roku 1997 bylo řádem oceněno 286 vý
značných japonských občanů. Je zřejmé, 
že Japonsko si znovu začíná uvědomo
vat čanoju jako významnou součást kul
turního dědictví národa a jako význam
nou kulturně výchovnou sílu dneška, kte
rá by mohla prospět i světovému fóru. 

ČANOJU JAKO UMĚLECKÉ DÍLO 

Okakura představil čajový obřad jako 
umělecké dílo, které vzniká a žije svým 
uskutečněním a posléze vyprchává, aby 
zůstala jen jeho podstata, základ nového 
vzepjetí, nová možnost díla čanoju. Věc 
se stává uměleckým duem na základě své 
věcnosti, která samu věc přesahuje. Mo
hou to být symbol nebo alegorie ve věci 
obsažené, které poukáží na nějaké jevy, 
které člověk potřebuje rozpoznat. Věcný 
charakter uměleckého díla tak slouží jako 
podklad, nad nímž se jako nadstavba 

zdvihá vlastní estetický útvar. Ontologic-
kým východiskem věci je to, že je nosite
lem vlastností, je jednotou počitkové mno
hosti a je zformovaná látkou. Látka na
chází svou formu stvořením, je prostřed
kem, kletý má svou prostředečnost, 
V jedné části čajového obřadu si napří
klad hosté prohlížejí popelové lůžko 
s uhlíky, které vzniklo za přičinění hosti
tele v čase samotného čajového setkání. 
Hostitel i celá atmosféra konání jim tak 
poskytnou možnost uvidět a vnímat pro
středek sám, výsledkem jehož působení 
je ohřátá voda v konvici, ale i jeho pra
vou bytnost, jež spočívá v našem lidském 
celoživotním sepjetí s ohněm a jeho bla
hodárnou energií, která nás pomáhá udr
žet při životě. Ohniště tu odhaluje prav
du o jsoucnu. Věc se stává uměleckým dí
lem, když přestane být předmětem, neboť 
umělecké dílo spočívá samo v sobě. Umě
lecké dílo má jakoby svůj domov. Když 
o domov přijde, ztratí i svůj charakter 

uměleckého díla, Bambusová lžička zba
vená svého domova, čajového obřadu, je 
jen nešikovným nástrojem na nabírání, 
případně objektem byznysu. Čašaku má 
svou Zemi kdesi v čanoju, řekl by možná 
Heidegger. Pro neznalé je opravdu těžké 
pochopit, proč hosté v čajové místnosti 
tak dlouho a zaujatě hledí na hromádku 
uhlíků v popelu či na obyčejný kousek 
bambusu. Ti, tváří v tvář ryzí přítomnosti 
daného uměleckého díla, prožívají celé 
věky lidské zkušenosti ve všehomíru. Ča
jovému mistru při vytváření čajového ob
řadu nejde jen o to, aby věci a vztahy byly 
viděny, vnímány a reflektovány, pokouší 
se o vytvoření uměleckého díla t a k aby 
se otevřela srdce přítomných a spočinu
la v klidném tvaru podstaty bytí spjatého 
se zemí. Děje se tak v úzkém sepjetí hos
titele s hosty a se vším, co je obklopuje, 
včetně času. S citlivostí k přirozenému 
běhu věcí vytváří mistr prostor pro kaž
dou věc, která má jako umělecké dílo ožít 
a ozřejmit svou podstatu, aby se pro zú
častněné stala zjevnou a komunikující. 
I mírně ochucená vlažná voda v kalíšku 
hašiarai, pozbude účelu prostého pitiva 
a stane se uměleckým dílem, pokud mi
lec čaje prozře k její podstatě. Je symbo
lem vytříbeného podávání a přijímání 
darů jídla a pití t a k jak je vnímají čajo-
milci v Japonsku po staletí. Pokud se 
v okamžiku kontaktu propojí bytí lžičky 
s bytím milce, pronikne tento člověk ke 
kolegiálnímu spojení s celým kulturním 
dědictvím i posláním čaje. Hloubka pro

žitku a tajemství, které je obestírá, je pod
statou japonského pojmu júgen. Touha ča-
jomilců poznat pravdivou podstatu věcí je 
zřejmá v příkazu staň se lžičkou, neboť 
jen tak lze čajovou lžičku opravdu po
znat - z pozice lžičky samé a z pozice je
jího »domova«. Mnohdy se čajomilcům vy
čítá, že zacházejí s obyčejně vypadajícím 
šálkem, jako by to byla navýsost vážená 
bytost, a jsou podezírám z pompézní oká
zalosti. Čajomilec vnímá, že umělecké dflo, 
které má před sebou, je událostí vlastní
ho bytí daného šálku, a setkání s ním 
může působit jako jedinečný průsečík bytí 
čajomilcova a bytí šálku. V šálku je na
pětí, které jindy a s jiným šálkem nemusí 
zakusit. Nejde ani tolik o to, zda se šálek 
líbí, či ne, zda se z něj dobře pije, nebo 
má příjemný tvar do rukou, i když sub
jektivní prožitek je důležitý. Jde spíše 
o procitnutí k poznám, že šálek má svůj 
svět, svou Zemi. Ač člověk a věc, čajomi
lec s šálkem stojí proti sobě jako dvě bytí 
a chtějí být jedním. 

Umělecké dílo čajového obřadu, ač 
zvnějšku vypadá jako pomalé a rozvlek-
lé hraní s předměty, skrývá ve svém ply
nutí rytmus i dynamiku sváru tohoto skrý
vání a odkrývání. Světlinou bytí případ
ného mistrovského díla čanoju je možná 
bambusová naběračka v pozici »kagami-
bišaku«, v níž probleskne, když je dílo 
opravdu uměleckým duem, pravda všeho
míre. Umělecké dílo čajového obřadu 
ochraňuje před ztrátou věcí, které jsou mu 
základem, ochraňuje člověka, aby nezni
čil přírodu kolem a sám sebe. 

Ne každý čajový obřad je uměleckým 
dílem. Čajové setkání jím může být, stej
ně tak ale může být jen fraškou. Kodex 
na jehož základě a v jehož pojetí a vede
ní každý sám a znovu tvoří dílo, se v Ja
ponsku vytvářel v synkretickém spojem 
mnoha zahraničních i místních filozofic
kých konceptů a kulturních praktik a vy
krystalizoval v Rikjúově pojetí čaje wabi-
ča. Základními elementy čaje wabi jsou 
harmonie, úcta, čistota a Hid, a pokud tyto 
nejsou dostatečně naplněny, s velkou 
pravděpodobností daný čajový obřad ne
uskuteční sám sebe jako umělecké dílo, 
ale jako obyčejné setkání několika lidí 
u čaje. 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ČAJE WABIČA; 
HARMONIE, ÚCTA, ČISTOTA A KLID 

D. T. Suzuki, velká autorita zenového bud-
dhismu, řadí první dva ze souboru čtyř zá
kladních principů, jimiž jsou harmonie, 
úcta, čistota a klid, do oblasti sociální 
a etické, třetí do oblasti psychické a psy
chologické, poslední a nejobsažnější ele
ment - mír, klid - řadí do oblasti spiri
tuální a metafyzické. V tomto rozdělení 
není zmíněna oblast estetická, snad pro
to, že probíhá všemi složkami uvedených 
oborů, stává se jejich nositelem a sjedno
cuje je v celek jednoho čajového setkání. 
Čajovému obřadu je velice vlastní, že vy
tváří prostor k fúzi zcela různých filozo-



fických a náboženských směrů, nestylizu-
je se v nějaký nový směr, ale zůstává ote
vřen novým vlivům. Tato otevřenost k syn
téze může být příkladem dnešnímu svě
tu prolamování horizontů, kde se chtěj 
nechtěj vytváří nutnost stírat hranice mezi 
jednotlivými naukami. Suzuki uvádí, že 
jednotlivým elementům harmonie, úcty, 
čistoty a klidu lze přiřadit čtyři hlavní 
učení Východu: konfucianismus ke dvě
ma prvním, taoismus a šintoismus ke tře
tímu a buddhismus a taoismus ke čtvrté
mu elementu. Připouští, že harmonii lze 
chápat i v souvislosti s taoismem. Vliv 
taoismu se objevuje ve všech čtyřech ele
mentech, a stává se tak spolu s příbuz
ným zeném sjednocujícím spirituálním 
vkladem do tradice čanoju. Taoismus 
i zen neodporují základnímu spirituální
mu charakteru Japonců, příznačné inkli-
naci k přírodě a kráse. 

Na milci oblíbeném a často používaném 
svitku, který má v sobě obsahovat celé 
učení čaje, je kaligraficky vepsáno »wa, 
kei, sei, džaku« (harmonie, úcta, čistota 
a klid). Kmen prvního znaku tohoto zápi
su představuje »rostlinu rýže« a je spo
jen se znakem »ústa« v pravé části, což 
může také znamenat »stačí vložit rýži do 
lidských úst, aby nastal mír«. V základech 
všech teorií, jak nastolit a zachovat mír, 
je dovolit každému najíst se podle chuti. 
To ovšem není vůbec jednoduché. Není 
ani jednoduché rozestavit věci kolem sebe 
t a k aby se mezi sebou nepraly, aby je
den tvar doplňoval druhý, aby jedna bar
va nezastiňovala barvu jinou, aby jeden 
materiál nepotlačoval materiál sousední. 
Hostitel při přípravě čajového setkání 
musí disponovat velkou estetickou citli
vostí a vkusem. Uplatňuje nejen své při
rozené nadání, ale také dlouholetou zku
šenost s estetičnem. Musí umět harmo
nii rozeznat, ale i vytvářet. Záměrem mi
stra je umístit každý předmět na to mís
to, kam jedině v dané situaci patří, a po
užít ho přesně v momentu, kdy dá nejlé
pe vyniknout jeho užitečnosti a kráse. 
Tvoří, aby věci vcházely do své věcnosti 

a stávaly se uměleckým dílem. Věci v ča
jové místnosti se dějí, stejně jako se dějí 
přítomní, děje se i vztah mezi nimi. Přes
tože čajový obřad probíhá za přítomnos
ti malého počtu lidí v omezeném prosto
ru i času, děje se zde nekonečné množ
ství variant možných bytí a harmonicky 
je sladit je opravdu mistrovským dílem. 
Z harmonie dýchá nekonečno, věčnost, 
slib zachovám. Soulad, souzvuk věcí, lidí 
a vztahů dokáže vyvanout strach z koneč
nosti a připomenout zaslíbení. Lidem 
i všemu ostatnímu v přírodě je skrze har
monii přiznána boží přítomnost. Člověk 
pak nemůže zapomenout na své sepjetí 
s přírodou i s jejím přesahem a nachází 
tolik potřebnou pokoru. 

V pokoře srdce se rodí úcta, jež je dru
hým záHadním elementem čajového umě
ní. »Na jaře, v chvějící se šedi svítání, kdy 
mezi stromy prozpěvují ptáci mystické 
rytmy, nezazdálo se vám, že si se svými 
druhy povídají o květinách? Člověčí ob
div ke květinám je jistě stejně tak starý 
jako poetika lásky. Kde lépe si umíme 
představit zjevení panenské duše nežli 
v květině, sladké svou nevědomostí a vo
nící tichou oddaností?* V těchto větách 
Kakuza Okakuryje cítit ozon ranního lesa 
i rozechvělost osamělého poutníka v sou
znění s cestou. Taoistické pojetí úcty 
k přírodě, ke všemu, co člověka obklopu
je i k člověku samotnému, je bližší úctě, 
která je obsažena v čanoju, nežli pojetí 
Konfuciově. Úzké sepětí s přírodou je ja
ponské kultuře navíc vlastní odedávna 
a čanoju si bez něho lze jen těžko před
stavit. Čajomilec se pHrodě vydává, nechá
vá se vést a je přírodou vychováván. »Rek-
něte mi, něžné květiny, hvězdné slzy usa
zené v zahradách a naklánějící své hla
vičky, abyste zaslechly bzučení včel o rose 
a slunečních paprscích - jste si vědomy 
strastiplného osudu, který vás čeká? Mož
ná již zítra nemilosrdná ruka uchvátí vaše 
hrdélka. Vytrhnou vás, rozervou ve dví váš 
stonek a odnesou vás z vašich tichých do
movům Čajomilec, s výčitkami ne nepo
dobnými Okakurovým, se snaží vcítit do 

smyslů květiny, a přesto ji trhá, aby ji 
umístil do výklenku při čajovém obřadu. 
Květina trpí svým vytržením, čajomilec 
trpí tím, že trhá. »Avšak nebuďme příliš 
sentimentální. Odpusťme si tento luxus 
a přimkněme se k nádheře. Lao-c' řekl: 
>Nebe a země neznají slitování/ Kóbódaiši 
řekl: >Teč, teč, teč, teč, proud života smě
řuje kupředu. Zmírej, zmírej, zmírej, zmí
rej, smrt přichází ke všem/ Zkáze hledí

me do očí všude, kam se podíváme. Zmar 
dole i nahoře, za námi i před námi. Změ
na jediná je věčná - proč tedy nevítat smrt 
stejně jako život? Jsou to protějšky téhož 
- noc a den Brahmy. Skrze rozpad staré
ho přichází možnost nového tvorem. Pod 
různými jmény vzýváme smrt, neoblom
nou bohyni milosrdenství... Proč tedy ne
zničit květinu, když tím získáme možnost 
rozvinout nové formy ke zkrášlení ideje 
světa? Odčiníme svůj hrozný skutek tím, 
že zasvětíme sebe sama čistotě a jedno-
duchosti.« (Kakuzo Okakura, The Book of 
Tea, překl. DK) Takhle ospravedlňují ča-
jomilci svůj kult čaje, jímž vcházejí do in
terakce s přírodou, aby v souladu s ní tvo
řili svá umělecká díla. 

Obdiv k ledové čistotě čepele japonské
ho meče či k dokonalé čistotě bílého, 
hladce opracovaného dřeva upomíná na 
šintoistickou část japonského duchovní
ho dědictví, která obsahuje i šamanistic-
ké prvky. Před vstupem do domku si ča-
jomilci s vážností rituálu opláchnou ruce 
a vypláchnou ústa, což symbolizuje jejich 
předsevzetí smýt ze sebe prach světa, 
nepotřebné nánosy lidské pýchy a vzpur-
nosti, současně cítí fyzickou účinnost 
chladné vody svými smysly. Seifú - čers
tvý vítr, který dokáže odevlát zatuchlost 
a nehybnost, vyčistit lidskou duši od ná
nosů nepřirozených konstrukcí a vazeb 
a otevřít ji k přijímám, je častým slovem 
zenu. Kaligrafický svitek Isseirai furutte 
seifú okoru má vtisknout do duše čajo-
milce stejný pocit, jaký prožívá po přestá
lé bouřce. Vše je omyté lijákem a vyfou-
kané vichrem, nastalá prázdnota jako by 
čekala, co bude dál. Jiný svitek Seifú sóči 
nan no kiwamari ka aran vytváří obraz 
půdy rozvlněné studeným větrem. Čajo
milec může vystavit své smysly rytmu vln 
a nesen větrem otevírá se plně a bezelst
ně prostředí, ve kterém se právě odbývá 
jeho bytí. Zapomene na své žádosti, tou
hy, předsevzetí a představy. Je oslaven ve 
své čistotě. Je sám v sobě čisý, neboť se 
vydá jednotě. V taoismu se říká: »Nebe je 
čisté, neboť je jednotou.« Podobné pocity 



prožívají věřící v křesťanských chrámech, 
když se vydají zvuku varhan a vnímají 
jejich tóny, jako by vycházely z jejich srdcí. 
Stěny chrámu pak jako nádoba obestřou 
veškerenstvo uvnitř a ono se změní 
v jednu substanci. I buddhistický zpěv 
přináší omytí a očištění srdce. Na zákla
dě chrámové spirituální extáze by věřící 
jistě pochopil i japonský termín fúrjú, 
přestože fúrjú nepůsobí takovou drama-
tičností vzepjetí; spíše je popisován jako 
plynutí ve větru. 

Řeknou-li Japonci čistota, nemusí to 
nutně znamenat, že objekt, o kterém mlu
ví, má světlou, téměř bílou zářivou barvu 
a že je vystaven v plném světle, že je nový, 
ještě nepoužitý, přestože tato představa 
je tak charakteristická pro vlastní šintois-
tickou tradici. »Ne, že bychom si bez roz
dílu protivili vše blýskavé, rozhodně však 
máme raději předměty halené do matné
ho šerosvitu než věci s povrchním leskem. 
Ať už je to přírodní kámen nebo nádoba 
vyrobená rukou člověka, vždy dáme před
nost t lumenému lesku, který navozuje 
dojem oblýskané staroby. Pravda, tato 
>starobylá oblýskanost<, o níž se často ho
voří, je ve skutečnosti >špinavou ohmata-
nostk V čínštině i japonštině existují vý
razy, které označují lesk docílený tím, že 
se lidské ruce po dlouhá léta dotýkají stá
le stejných míst na povrchu předmětu, 
hladí jej, kloužou po něm, až se do něho 
přirozenou cestou vpije mastnota z jejich 
prstů. Nač však hledat slova - jde prostě 
o špínu z lidských dlaní. Jestliže je ele
gance vždy chladná, pak musí zároveň 
platit i aforismus, že je špinavá. Rozhod
ně nemůžeme popřít, že ona vytříbená 
elegance, v níž nacházíme takové potě
šení, v sobě zahrnuje i prvky jisté dávky 
nečistoty, ba přímo i složky nehygienic
ké. Možná to bude znít jako výmluva, ale 
zatímco lidé ze Západu se snaží tuto ne
čistotu obnažit a do samých kořenů vy
mýtit, my, lidé z Východu, ji pečlivě hýč
káme a idealizováním si ji přikrašlujeme. 
Ba co hůře, my přímo milujeme věci, na 
nichž lpí člověčí špína, věci očazené nebo 
ošlehané větrem a deštěm anebo alespoň 
věci takového barevného ladění, které 
podobné představy navozuje. Žijeme-li 
v takovém domě a mezi takovými před
mět}7, naplní naši duši klid a mír a nervově 
se uvolníme.« (Džuničiró Tanizaki.) Čajo
vá chýše pod svou střechou skrývá míst
nosti, které jsou ponořeny v pološeru. 
Světlo ve hře stínů zdrženlivě prosvítá, jen 
občas vnikne silněji a v podobě úhelní
kových výseků se zobrazí na hliněných 
stěnách či rohožové podlaze. Vkus čajo-
milců je spíše »šibui«, libují si v nevýraz
ných barvách ponurých odstínů, libují si 
v kontaktu s věcmi, které mají dlouhou 
paměť a zažily mnoho příběhů. Ohmata
ný šálek, který posloužil mnoha a mnoha 
čajomilcům, v sobě skrývá i kus člověka. 
Nese v sobě stopy použití, a přesto v něm 
čajomllec cítí čistotu. Člověčenství tedy 
není vnímáno jako téměř nečisté v tak vy
hraněném soudu, jak jej obvykle pociťu

jeme pod vlivem západního myšlení. Čis
tota v čajovém obřadu obsahuje přede
vším dědictví taoismu. 

Harmonie, úcta a čistota jsou nutnými 
předpoklady ke čtvrtému elementu čajo
vého obřadu, a tím je klid - džaku. »Po-
kud chybí, ztrácí čajové umění cele svůj 
význam. Protože každé jednotlivé usku
tečnění čaje, které by mělo být jako umě
ní považováno za naplněné, je koncipo
váno t a k aby vytvářelo všude kolem sebe 
atmosféru klidu. Těsné štíty skal, zurčící 
voda, došková chýše, stará pinie, která se 
nad ní sklání, kamenná lucerna pokrytá 
mechem, syčení vody v konvici, světlo, 
jemně prosvítající přes papírové okeni
ce - vše je míněno jednotně jako prostřed
ky k dosažení meditativního rozpoložení 
duše. Ve skutečnosti však principem kli
du je něco, co vychází z hlubin vlastmňo 
vědomí, a právě tak je tomu v umění čaje. 
Tudy vstupuje do čajového umem zenbud-
dhismus a mém celkovou situaci setkání 
v intimní vztah se širšími vrstvami reali
ty. Čajová místnost znamená pro čajomil-
ce smyslové varhany, na něž hraje, aby 
vyjádřil sám sebe. Brnká a přiměje vše 
uvnitř, aby souznělo s jeho subjektivitou. 
Člověk a místnost se stanou jedním 
a každý jeden rozprávějí o druhém. Ti, 
kdo do místnosti vstoupí, to okamžitě po
znají. Zde tkví umění čaje.« (D. T. Suzuki, 
Zen and Japanese Culture.) Klid je spiri
tuální hodnotou. Prostředí ovlivňuje člo
věka, ale zrovna tak člověk ovlivňuje pro
středí. Člověk je stvořením i tvůrcem. 
»Mám za to, že Japonci mají zvláštní na
dám měnit filozofii v umění, abstraktní lo
gické myšlení v život ůanscendentálm na
uku ve zkušenostní imanenci.« 

STAV MYSLI WABI 

Japonský výraz pro klid - džaku - je 
ukotven v buddhismu a zenu. Znamená 
»být tichý, být osamělý«, v zenu pak má 
hlubší význam spirituálního rozpoložení 
jako pobývání v říši, kde není zrození ani 
smrti, dobra ani zla, kladu ani záporu, 
osvícení ani zatracení, kde je jen neko
nečné nic. Dualismus je považován za 

velké zlo a musí být setřen i mezi hosti
telem a hostem, podávajícím a přijímají
cím, tvůrcem i objektem jeho tvorem. Staň 
se lžičkou, jakkoli to zní absurdně, je pří
kaz k plnému souznění v bytí. Japonský 
zenový mistr Seisecu (1746-1820) vyslo
vil své pojetí čaje takto: »Můj čaj je 
ne-čaj, což neznamená, že ne-čaj je 

v protikladu s čajem. Co potom je tento 
ne-čaj? Když člověk vstoupí do vyvýšené
ho království ne-čaje, pochopí, že ne-čaj 
není nic jiného než Velká cesta sama 
(tao).« Seisecu chce dosáhnout ducha 
umění cestou negace. Kdyby si totiž ča
jomllec byl vědom svého uměleckého tvo
ření, vyznělo by jako umělé konstruování 
pevnostních valů. Umělecké dílo čaje 
vzniká v nevědomé negaci tvorby samé, 
v tom smyslu je Seisecuův připravený čaj 
současně ne-čajem. T. D. Suzuki pouka
zuje na myšlenkovou podobnost s Plóti-
nem a Mistrem Eckhartem. Stav mysli, 
který je nejvlastnější japonskému čajové
mu umění, je nazýván wabi. Wabi je sou
částí slova wabiča, čajového obřadu 
v duchu Rikjúova pojetí čaje, který je do
dnes nepřekonatelnou předlohou toho, jak 
má vypadat ideální bytí v čaji. Je charak
teristické svými elementy střídmosti, pro
stoty a skromnosti. Stav mysli Takeno 
Džóóa je zřetelný v básni: »Rozhlížím se 
kolem, nejsou tu květiny ani podzimem 
zbarvené listí. V podzimním šeru jen chý
še s doškovou střechou stojí osamělá ne
daleko pobřeží.« V básni se zračí ticho, 
ale i oslava prostoty, která by se v tomto 
případě mohla přeložit jako rustikální. Ve 
wabi se však nejedná o venkovskou, ne
otesanou prostotu, ale naopak o aristo
kraticky vytříbený vkus, jehož nositel do
káže najít krásu v lince, která vymezuje 
svou existenci v prostoru a která spolu 
s prázdnem nevyplněných sfér vítá k spo-
lutvoření. Také Rikjúova oblíbená báseň 

Těm, kteří touží po jarním kuíti, 
ukaž výhonky trávy 
vyrážející v zasněžených kopcích 

vyzařuje čistotou panenského sněhu a ti
cha, kde ani barvy svou smyslností neru
ší mystické zahloubání do podstaty svě
ta. »Obě citované básně zpodobňují stav 
čistoty a ticha za nepřítomnosti krásy 
barev a oba výjevy se odehrávají na od
lehlých místech. Na první pohled jsou si 
tedy podobné, nicméně se podstatně liší 
v tom, že jedna představuje jin, neboli 
něco, co je záporné, konečné, podmíně
né, zatímco druhá vyjadřuje jang, něco, co 
je kladné, co je na počátku. Rikjú dospěl 
k pochopem, že cesta čaje obsahuje oba 
protipóly.« (Sen Sóšicu XV.) V pojetí wa
biča splývají obě vyhraněnosti v jednotu, 
která se lépe vyrovnává s realitou vzni
kání a zanikám, obsahuje lítost i radost, 
melancholii i příslib. Wabi obsahuje od
krývání i skrývání, tíseň i neuhasitelnou 
vitalitu života. »Teč, teč, teč. Zmírej, zmí-



re], zmírej.« Rikjú ztotožnil zánik i obnovu, 
toto nepřetržité tvoření, s Mavnim prvkem 
wabi. Wabi není předstíráním chudoby, 
wabi je prach země, do kterého se člo
věk navrátí, wabi je to, že to člověk po
chopí. 

ČANOJU A POROVNÁNÍ 
S IDEÁLEM CTNOSTÍ 

V ZÁPADNÍ FILOZOFIÍ 

Wabiča spoléhá na pragmatické zvažová
ní pozitivní bilance libosti nad nelibostí, 
což jí umožňuje především touha po sou
ladu ve vzájemné spolupráci hosta a hos
titele, kteří se dále ovlivňují i tím, že se 
sami vciťují do role druhého. V čajovém 
obřadu jde do určité míry o vytvoření 
modelové situace, kde jsou přímé afekty 
ovlivňovány uměleckou vytříbeností hos
titele a kultivovaností hostů a nepřímé 
afekty jako úcta a láska jsou ve vzájem
né Interakci těchto dvou subjektů. Tato 
sympatie, vzájemná přízeň sdílejících se 
čajomilců, není egoistická a mohla by být 
nazvána mravním citem. 

V opakované aktivní účasti na čajových 
setkáních si čajomilec utváří cit pro krá
su a ctnost, ale také pro pravdivost, aniž 
by se musel rozumově zabývat pravdivostí 
či nepravdivostí věcí. V zenu jsou učednici 
nabádám dokonce odvrhnout od sebe ná
vyk dualistického hodnocení věci v proti
kladu jako starý/mladý, dobrý/špatný, 
krásný/ošklivý, neboť to vše je bonnó 
mósó, jedovaté rozdělování, které ne
umožní člověku nazírat věci pravdivě, ne
boť žádnou definicí je nelze vyčerpávají
cím způsobem popsat. V čajovém obřa
du se zdá, jako by rozum byl podřízen 
citu, přesto rozum, schopnost poznávání 
a vůle mají v přípravě k čanoju význačnou 
úlohu. Jedinou všeospravedlňující moti
vací jednání je v čajovém obřadu lásky
plná služba v pokoře druhému a najít své 
štěstí v dosažení vzájemné harmonie. 

Jednání účastníka čanoju také vyplý
vá z určité nesvobody rozhodování, vyplý
vající ze svrchované potřeby posloužit 
bližnímu. Aby tuto nesvobodu nepociťo
val a aby jí nebyl deformován, musí si vy
pěstovat takové ctnosti, aby sloužil rád. 
Čajomilec formuje své ego tak, aby se pro 
něho mravní nárok, který na něho dialog 
čaje klade, stával nepodmíněnou povin
ností. Má sloužit z čisté lásky, nikoli tedy 
z čisté libosti, nikoli z čistého rozumu. 

Morální princip biblického přikázání 
lásky k bližnímu - »nečiň druhým to, co 
bys nechtěl, aby oni činili tobě« - je prak
tikován převráceně, tedy »čiň druhým to, 
co bys chtěl, aby oni činili tobě«, ale bez 
motivace kalkulu. Tímto pozitivním ladě
ním jako by čanoju směřovalo k předver-
bálním rytmům lidskěho chápání. V ča
noju je zachována hravost a čistota dět
ské duše. Čajomilec je vyzýván, aby hro
madil zkušenosti a pěstoval rozum, aby 
to vše v kritické chvíli prozření nakonec 
odložil jako vyžité. Nestává se tím však 
nezkušeným, neznalým a nerozumným. 

Hostitel i hosté v čajovém obřadu, do 
kterého se promítne celý jejich předchá
zející život, všechny jejich zkušenosti 
a znalosti, jejich osobitý charakter, mají 
zapomenout na to, kým jsou, a poddáni 
vanutí větru fúrjú si mají uvědomovat jen 
to, že jsou. Jedině tak se bezelstně - bez 
motivace rozumu či slasti, ale v souladu 
s rozumem i s libostí, a především pro lás
ku - projeví všechny jejich ctnosti, jedině 
tak mají jejich ctnosti opravdovou hodno
tu. Descartovo Myslím, tedy jsem převrací 
zastánci zenu na Nemyslím, ledy nejsem, 
čímž chtějí označit stav ne-Já, muga. 
Johnston naznačuje, že křesťanský postoj 
by se dal vyjádřit podobnou krátkou vě
tou - Miluji tedy jsem, respektive Jsem 

milován, tedy jsem. Čajomilec by možná 
řekl Sloužím, tedy jsem, současně by však 
cítil vlastní popření ve stavu muga. 

ZPŮSOB OSVOJOVÁNÍ CTNOSTÍ, 
ÚLOHA ROZHODNUTÍ A VŮLE, 

VLIV SPOLEČENSKÉHO KONTEXTU 

Velmistr čajového obřadu Sen Sóšicu XV. 
zveřejnil úvahy o povinnostech člověka, 
které rodině zanechal jeho otec, protože 
měl pocit, že jsou nadčasová a určená 
všem: »Ti, kteří se hodlají vydat na Cestu 
čaje, se musí mít na pozoru před egois-
mem. Stavět sám sebe do středu, závidět 
druhým, poskytovat druhým špatný pří
klad, to vše je neomluvitelné. Hleď si 
svých povinností a za tvou každodenní 
práci s čajem se ti dostane odměny tím, 
že budeš šťastný. Čím více se budeš ohlí
žet na druhé, tím lépe si ujasníš svůj vztah 
k nim. Kdykoli se přihodí něco špatného, 
každý se snaží dostat se z toho ven 
s čistým štítem. Představíš-li si však v ča
jovém pokojíku pokorné srdce hostitele, 
který zná duchovní vůni a chuť čaje, pak 
spatříš tuto neustálou touhu po moci 
v pravém světle. Mělo by ti být jasné, co 
víš a co nevíš, protože jen tak poznáš 
meze své sily. Abys nabyl duchovní sílu, 
využij každé příležitosti, která se ti na
skytne, a věnuj se studiu a cvičení. V živo
tě potkáš hodně lidí, kteří předstírají po
znání a přitom tě odvádějí od správné 
cesty. Nic není trestuhodnějšího. Cesta 
nikdy nikoho nevylučuje. Je otevřená 
všem, ale ti, kteří začínají, nutně potře
bují pomoc těch, kteří vyšli před mmi.« 

Sen Sóšicu XV., zvaný Hóunsai, prošel 
podle svých slov tvrdým zenovým cviče
ní školy Rinzai. Opakovaným rčením jeho 
učitele Gotoa bylo »Buď tvrdý jako ká-

men« a »Požaduj, ale chtěj ihned poznat«. 
Učení, které si vybral, musí člověk věno
vat největší pozornost, neboť čaji stejně 
jako očistě se nelze naučit zpaměti, ale 
jen postupně tělem a myslí. Hóunsai od
kazuje na buddhistický příběh dvou bratří, 
z nichž jeden byl proslavený velkou pa
mětí, druhý si nebyl schopen zapamato
vat téměř nic. Buddha si jako učedníka 
vybral toho druhého, dal mu koště a kbe
lík a řekl mu, aby zametal a čistil den co 
den, až odstraní všechen prach světa. 
Učedník po letech zametání a prozpěvo
vání nakonec zbavil své srdce prachu svě
ta a došel osvícení Tomuto muži chybě
la pokladnice rozumu, možná měl i málo 
vznětlivosti, co však bylo důležité, neztra
til dychtivost duše vyhovět Buddhovi, 
dychtivost vyhovět dobré věci. Tento muž 
nevládl příliš rozumem, nešlo o jeho sta
tečnost, přesto svou soustavnou opakova
nou činností dosáhl spravedlnosti, neboť 
konal to, »co mu náleží, a ne mnoho věcí 
najednou« (Platón). Tak se každý podle 
svých schopností může stát ctnostným. 
Ctnost člověk získává praktickým navy-
káním, tedy cvičením. 

V čadó je tomu právě t a k Jsou to léta 
opakovaného praktického cvičení. Oblíbe
ným jménem, které se přisuzuje například 
čajové lžičce čašaku, je srdce začáteční
ka, »šošm«. Ten předmět pak může plnit 
úlohu zvednutého ukazováčku k napome
nutí, aby účastníci čajového setkání ne
ztratili vznětlivost a dychtivost, které člo
věk často prožívá, když něco nového se 
zájmem začíná, a současně k napomenutí, 
aby byl schopen vrátit se vždy znovu na 
začátek protože v novém prožívání může 
nalézt novou radost a nové poučení. Ča
jový mistr se na své cestě čaje připravu
je k tomu, aby byl schopen v harmonii, 
úctě, čistotě a klidu prožít se skupinou 
jiných lidí čajové setkání. Není to jedno
duché, vlastně je to téměř nedosažitelné. 
Všichni členové setkám jsou si lidsky rov
ni, přesto jim je každému přiřčena role, 
která má i patřičnou hierarchii, a je na 
každém účastníku, aby byl schopen v sou
ladu s ostatmmi vytvořit klidnou vzájem
nost. Mezi čajomilci je velmi oblíbený svi
tek Take ni džóge ari, což znamená 
»1 taková obyčejná věc jako kolonko bam-
busu má svůj vršek a spodek«. Všechny 
normy chovám jsou živé uvnitř živoucího 
étosu daného čajového obřadu. Žádné 
pravidlo ani žádná forma nejsou v pos
ledku důležitější než člověk sám, je však 
třeba rozlišovat »já« jako sobecké ego a já 
jako velké »Já« plynutí. 

EMSTENCIÁLNÍ POSTAVENÍ 
ČAJOMTLCE V ČANOJU 

V japonštině se člověk řekne ningen a 
znak pro toto slovo se skládá ze dvou 
částí: jedna jako by byla obrazem posta
vy a druhá znamená prostor, možná pro
stor okolní nebo mezi lidmi. Zúčastnění 
v čanoju vkládají do společného díla své 
akordy, a tak vzniká živoucí symfonické 



souznění všech not. Opakovaným cviče
ním modelových situací ve výuce čajové
ho obřadu si učedník pěstuje cit pro ne
patrné detaily svých pohybů i myšlenek. 
V čajovém obřadu je to japonské ba, je
viště daného děje, které má velkou důle
žitost. Je přesně scénicky propracovaným 
prostfedím, které určitý děj naznačuje, au-

nechápe sám sebe jako objekt svého 
zkoumám. 

V čanoju je akcentována krása, estetič-
no, které je bezprostředně prožíváno. Ten
to autentický kontakt povznáší člověka od 
sebe samého k onomu prázdnu, po kte
rém touží, neboť tuší, že právě tam se 
může setkat s Bohem. I v estetickém sta-

tentickou situaci však vytváří až činění 
samo. Umět zacházet se situačními na
hodilostmi, kterých je i ve stylizovaném 
čajovém obřadu nekonečně mnoho, je 
velkou ctností, ke které se čajoví mistři 
vztahují. Mistři dobře vědí, že každé kon
krétní rozhodnutí může mít dvojí účinek 
proto se vždy znovu rozhodují, které ře
šení přispěje k většímu souladu, k doko
nalejšímu wa, harmonii. 

V textu Hóunsaiova otce se objevuje 
pasáž o moci: »Kdykoli se přihodí něco 
špatného, každý se snaží dostat se z toho 
ven s čistým štítem. Představíš-li si však 
v čajovém pokojíku pokorné srdce hosti
tele, který zná duchovní vůni a chuť čaje, 
spatříš neustálou touhu po moci v pra
vém světle.« Hóunsaiův otec měl na mysli 
vůli k moci, která v sobě harmomzuje oba 
typy sil. Mluví se tu o pokoře, o duchovně 
osvíceném vztahu k životu. Ne náhodou 
následuje v textu za větou o moci věta 
o nutnosti poznat dobře sám sebe: »Mělo 
by ti být jasné, co víš a co nevíš, protože 
jen tak poznáš meze své síly.« Tyto sily 
v mnohém připomínají čínskou nauku 
o jin a jang nebo Jungovy pojmy ammus 
a anima. Okakura o tom hovoří v příbě
hu o nedokonale spraveném čínském 
nebi. čajový mistr na své cestě usiluje o to, 
aby byl vnitřně integrovaný, celistvý, aby 
se stal sám sebou. Teprve pak může po
dávat čaj uvolněně a radostně. 

Jedním ze základních kóanů zenové 
školy Rinzai je kóan Šudžlnko, v překla
du »hlavní postava děje«. Čínský řeholník 
rozmlouvá sám se sebou a dojde k sebe-
poznání. Sdělením kóanu je, že je výsost-
ně třeba znát sebe sama. Řeholník, sub
jekt, komunikuje sám se sebou a vůbec 

novisku problému praxe se čajomilec 
paradoxně vztahuje k Bohu, neboť vtažen 
do existence vztahů konkrétmňo čajové
ho obřadu, nemůže sám vnějškově proží
vat svět věcí a lidí jako nekonečné priz
ma pestrých možnosti ani si nemůže jen 
vychutnávat nálady a pocity ve smyslu 
užívám života. Toto nebezpečí hrozilo ča
jovým dýchánkům typu basara, kdy bylo 
setkání zaměřeno na požitkářství a oká
zalost a kdy ještě nebyl formován etický 
obsah vzájemnosti hostitele a hostů při 
tvorbě společného díla. 

Mstř i zenu i mistři čaje se vyhýbají od
povědím, ve kterých by se vyjadřovali 
s absolutní platností soudu. Vymýšlejí ale
gorická přirovnám, dávají jakoby neurči
tou odpověď »ani t a k ani tak« nebo pou
ze tazatele vrátí ze scestí na cestu, aby 
si pak hledal odpověď sám. Vědí, že věci 
světa a všehomíra jsou mnohem složitěj
ší, než si většinou umíme přestavit, a jsou 
tedy nevypověditelné přesnými definice
mi. Jedinou možnou absolutní volbou je 
volba o sobě. Skutečnou individuální exis
tencí je mistrova možnost a úkol přijaté
ho života. Po případném prožitku satori 
však ani osvícenec nezíská trvalý stav ne
beské blaženosti, je navrácen znovu do 
tohoto světa a konfrontován se svou po
vinností v každé nové situaci. 

Představený kláštera Tófukudži Nišibe 
Bundžó ve své knize Zengo no adžiwai-
kata (Uvědomování si slova zen, 1985) vy
zdvihuje kaligrafické svitky používané ča
jovými mistry jako nejdůležitější náčiní, 
které se při čajovém obřadu používá. Ča
joví mistři pomocí svitků nabízejí sobě 
i svým hostům zenové poučení k za
myšlení a právě duchovně harmonické 

prostředí čajové místnosti a všeho, co se 
v ní odbývá, pomůže všem přítomným po
chopit hlubokomyslný obsah sdělení 
a procitnout v poznání. Sdělení se stane 
slovem zenu. Čajové svitky jsou jakousi 
biblí sčajového náboženstvím jak čanoju 
nazval Okakura. Jeden takový svitek -
Hjakušakukantó ni ippó wo susumu -
říká, že dosažení vrcholu není cílem, ne
boť cílem každé cesty je dojít znovu domů. 
My, lidé, jsme byli postaveni do života ve 
světě, musíme tedy ve světě existovat. 

Svitek mnicha Unmona - Ničí ničí kore 
kóniči - nás nabádá, abychom opravdo
vě dělali to, co nám každý den s sebou 
přináší, abychom plně existovali, ale bez 
přilnutí, které nás spoutává do nesvobo
dy, nýbrž pomocí volného běhu energie. 
Tento volný běh energie v nás je skrze 
nás schopen vytvářet díla větší nežli my 
sami ve vlastní zahleděnosti. My ovšem 
musíme svůj potenciál této energii jako
by předat ve víře, že právě proto jsme byli 
stvořeni. Darem obdržíme své štěstí, jak 
vysvětluje svým dědicům Hóunsaiův otec 
ve svém odkazu: »Hleď si svých povinnos
tí a za tvou každodenní práci s čajem se 
ti dostane odměny tím, že budeš šťastný.* 
Tato věta možná může zavánět jakýmsi 
pachtěním a vytvářením zásluh, avšak 
štěstím, o kterém se zde píše, je každo
denní tvorba harmonicky proudícího cel
ku, který může být v čajové chýší při ča
jovém setkám dosažen. 

Čajomilci mluví o vanutí větra - fúrjú. 
»V tomto stavu mysli člověk zapomíná na 
sebe sama. Je to opak ustaraného přemí
tám: místo aby se lidé utápěli ve vlastních 
myšlenkách, jsou náhle natolik pohlceni 
přítomností, že ztrácejí veškeré sebeuvě
domění: opouštějí drobné starosti každo
denního života o zdraví, účty i svoji touhu 
po spokojenosti. V tomto smyslu jsou oka
mžiky proudění naprosto neegoistické. 
Tehdy lidé ovládají svoji činnost doslova 
mistrovsky. Jejich reakce přesně odpoví
dají měnícím se požadavkům. A přesto
že tehdy lidé dosahují vrcholu svých 
schopností, nestarají se o to, jak jim to jde, 
nemyslí na úspěch či nezdar - motivuje 
je jen rýží potěšení z činnosti samé.« Roz
pomeňme se na zenový příběh o intelek
tuálně málo schopném bratru, který na 
příkaz Buddhy zametal prach z cesty. 
Myslím, že i on zažíval toto proudění, pro
to si při práci prozpěvoval. Proto byl scho
pen práci dokončit k Buddhové potěše. 

Filozofie čajomilců je sice vpravdě exis-
tencialistická, nese v sobě charakteristic
ky silné ukotvení v situačním pojetí eti
ky, je však prosta mnohých nebezpečí, 
která s sebou důsledný existencialismus 
nese, neboť autentická existence vztahu
jící se k službě - tedy předání toho nej-
lepšího, co ve mně je, k potěšení druhé
ho - má nesobeckou podstatu. Nebezpe
čí Heideggerovy upadlosti do »ono se« 
proto čajovému mistru nehrozí. A jelikož 
je čajový mistr existencí pro drahého, je 
existencí bytostně komunikativní, dialo
gickou a spolulidskou. 



Hostitel a hosté, hosté mezi sebou, lidé 
k věcem, k prostoru, času, všechny tyto 
vztahy jsou v čajové místnosti v dění ča
noju intenzivně prožívány. Pro tento pro
žitek se čajomilci k čajovému obřadu se
jdou. Zenové kaligrafické sdělení Daldó 
mumon (Není žádná brána k velkým ces
tám), naznačuje, že každý má v sobě mož
nost vytvářet velká, pro svět potřebná díla 
světu a nebude mu nikterak bráněno, vy
kročit však musí sám. Musí se rozhodnout 
vykročit a musí volit, musí jít. Je to jeho 
autentická existence. Existenci není mož
né myslet, neboť existence se uskutečňu
je pouze v činu. 

Vypadá to, že filozofie dvacátého sto
letí dospívá k poznáním, která jsou filo
zofii čanoju, tak jak se traduje od dob Sen 
no Rikjúa v podobě wabiča, velmi podob
ná. Čtyři sta let starý koncept čadó či ča
noju je vlastně velmi moderní. 

V čajovém obřadu je nesmírně zdůraz
ňováno opakované konání. Učedník čaje 
znovu a znovu vynaloží veškeré své úsilí, 
zmobilizuje všechen potenciál a pak se 
vydá do děje, který sice spoluvytváří, ni
koli však svou vůlí, ale svým bytím. Jest
liže veškeré složky děje, kterému se be
zelstně vydává, jsou krásné, stává se i sám 
krásným, jestliže jsou harmonické, stává 
se i sám harmonickým, jsou-li posvěce
né, stává se i on posvěceným. K usnad
nění jeho úsilí slouží učedníku vyšlapa
ná cestička propracovaných pravidel, co 
a jak je nejvhodnější udělat, vlastně čajo
vá věda. Když se věda přecení, ztratí 
učedník vidinu velké plynoucí cesty, kte
rá jediná je důležitá, aby i on se stal vel
kým a plynoucím. O této cestě Tao údaj
ně Lao-c' sdělil: »Je tu něco, co je všeob-
sažné, něco, co bylo zrozeno ještě před 
tím, než existovalo Nebe a Země. Jaké ti
cho kolkolem! Samota sama! To něco stojí 
samo o sobě a nemění se. Smýšlí samo 
o sobě beze strachu a je matkou přírody. 
Neznám jeho jméno, a tak ho nazývám 
Cesta. S neochotou ho pojmenovávám Ne
konečno. Nekonečno je Pomíjivost, Pomí
jivost je Zmizení, Zmizení je Navrácenu 

Okakura chápe Tao spíše jako plynutí 
než cestu, než absolutno, zákon, přírodu, 
nejvyšší příčinu či modus. Proto se mno
ho čajomilců neztotožňuje úplně s ná
zvem čadó a raději používají čanoju, není 
to pro ně tak svazující. Vroucí voda na 
čaj a člověk který žízní a může být uspo
kojen, to vše jako malý bezděčný okamžik 
plynutí. Čínští historici hovoří o taoismu 

jako o »umění být ve světě«, neboť taois-
mus přijímá pozemský život t a k jak je, 
a na rozdíl od konfucianismu a buddhi-
smu se snaží nalézt v tomto životě běd 
a soužení krásu. Alegorie tří ochutnáva-
čů vína vystihuje založení těchto tří smě
rů: Šákjamuni, Konfucius a Lao-c' stojí 
před nádobou vína - emblémem života -
a každý si nabere do dlaně, aby nápoj 
ochutnal. Konfuciovi se zdá víno kyselé, 
Buddha o něm říká, že je nahořklé, 
Lao-c' ho prohlásí za sladké. 

Okakura uvádí, že první zmínky o zvyk
losti poctít hosta čajem lze najít ve sta
rých čínských zápiscích o způsobech 
a obyčejích země, a to z dob údajného 
žáka Lao-c', Kuan-jina. Okakura označu
je zen za legitimního nástupce taoismu. 
Taoismus i zen jsou svou podstatou za
měřeny na subjekt, na mdividuum, na jeho 
svobodné vyjádření, na jeho prožitky, což 
je velice zřetelným prvkem čajového umě
ní. Jelikož čadó, cesta čaje, toto Individu
um vychovává a nabádá k sebezdokona
lování, k sebekontrole, k službě, a tím jej 
šlechtí, nedostalo se nikdy do rozporu 
s japonskou společností jako takovou, za
měřenou na celek na komunitu a ovliv
něnou velmi zřetelně učením Konfucio-
vým, které vychází více z tradice uctívám 
zákonů v klasickém období čínské histo
rie. Stopy konfuciánských či neokonfuci-
ánských doktrín jsou ve skutečnosti sou
částí čajového obřadu samotného, neboť 
čajové umění se vyvíjelo v symbióze 
s kontextem společenské reality. 

NESOBECKÁ LÁSKA V ČANOJU 

Hledání harmonie, úcty, čistoty a klidu 
může být jen stěží shledáno destrukčním 
a škodlivým, je však už projevem lásky 
k bližnímu? Je řečeno, že hostitel by měl 
vždy posloužit čajem v upřímnosti a lás
ce. Neměl by se nacházet v zajetí svého 
ega, své vůle, protože právě před tím jej 
varuje podstata učení čanoju. Učedník 
čaje také může sklouznout k náruživosti, 
může třeba vršit počet čajových obřadů, 
ztrácí však pravou míru čaje. 

Láska musí být bytostným obsahem 
člověka. Jen takový čajový mistr, který je 
prostoupen vitalitou lásky, může tuto 
energii předávat svým hostům v pravdi
vém a posilňujícím šálku čaje. »Pojď 
a přebývej ve mně jako já v tobě.« Šálek 
takového čaje posiluje důvěru mezi hos
titelem a hostem i mezi hosty navzájem. 
Cítí se být ponořeni v hluboké intimitě. 

Sen Sóšicu XV. někdy popisuje čanoju 
jako setkám přátel. Často se však při ča
jovém obřadu sejdou i lidé, kteří se vidí 
poprvé, l i m , že hostitel i host předávají 
službou svou energii, a tím, že uvažují 
o citech druhého, vlastně usilují o mtimitu 
a stávají se přáteli. V přátelství jde o vzá
jemnou lásku. Miluji a jsem milován. Lás
ka vrcholí ve sebesdflení a vede k vzá
jemnému společnému přebývám. Hostitel 
a hosté si alespoň v omezeném prostoru 
a čase prožijí, jak toto společné přebývá
ní chutná, a ujistí se, že v tomto světě 
může existovat. Myslím, že náznak bla
ženého patření může být skryt i v bam-
busové naběračce, kam mistr nahlédne, 
když začne po posledním podaném čaji 
náčiní sklízet. Je to jen zřídkavá zkuše
nost. Ti, kdo takovou blaženost prožijí, 
hovoří o ní jako o vrcholné blaženosti 
sjednocení. Jako by ze dna naběračky ve 
vzpřímené poloze kagamibišaku vzešlo 
světlo a jeho paprsek se jemně dotkl srd
ce. Možná se taková či podobná zpověď 
zdá být výpovědí o šamanské orgii s na
běračkou, výpověď o světě hlasů, vizí 
a divů. Jde však o prožitek autentické 
mystiky, kdy záblesk v naběračce pochá
zí ze světa čisté víry, ze světa vakua, 
prázdnoty a nicoty, ze světa »mu«. 

V čajovém obřadu se učedník učí tomu, 
jak sloužit v lásce - byť v touze po štěstí, 
ale s potlačením svého sobeckého ega. 
Takovou nesobeckou lásku, bezděčně 
předávanou v plynutí, lze nazvat agapé. 

SPIRITUALITA MEDITACE JAKO 
DŮLEŽITÁ SOUČÁST ČANOJU 

S odlehčenou ironií nad otázkou bytí zve 
Okakura k šálku čaje: »Odpolední slunce 
osvětluje svými žhavými paprsky bambu-
sové kmeny, pramenitá voda se perlí v ra
dostné potěše a kotlík šelestí zvukem bo
rovic. Pojďme společně smí o celistvosti 
vesmíru a beze spěchu se oddejme krás
né pošetilosti věcí kolem nás.« Jsme vlast
ně zváni k tiché meditaci. I v čajovém 
obřadu se klade velký důraz na postoj 
a dech. Čajový mistr, ale i hosté udržují 
vzpřímenou páteř a koncentrují sílu dole 
v břiše. »Dech je branou k nevědomí 
a může uvolnit tok energie, který vede 
k osvícení,« píše v jednom ze svých dopi
sů přátelům jezuitský pastor William 
Johnston, který strávil v Japonsku něko
lik desítek let. (Hledám nové spirituality.) 

K jakému vědomí se dopracovává ča
jomilec? Asi nejblíže pravdě je odpověď, 
že usiluje o vědomí kosmické. V touze 
proniknout k harmonii kosmu nachází 
zkušenost, že něco, co převyšuje veške
rou poznatelnost a představu, v tomto 
kosmu existuje a působí. 

Tradiční mystika se týkala především 
mnichů, řeholme a náboženských profe
sionálů. Asi není vhodné nazývat čajové 
mistry náboženskými profesionály, oni 
sami by s tím nesouhlasili; dokonce jed
ním z dvanácti pravidel, které pro čajo-
milce sepsal Takeno Džóó, je: »Milec čaje 



zvlášť nemá rád, když ho někdo vidí jako 
milce«. Nejsou však na druhé straně ne
náboženskými profesionály ani nábožen
skými laiky. Být čajovým mistrem je po
volání i poslání. Při jednom čajovém ob
řadu se velmi dobře mohou sejít oprav
doví mistři zvaní meidžin, praktikující 
mistři wabisuki, zaujatí milovníci čano-
jumono, ale i opravdoví laici, kteří se tře
ba zúčastní úplně poprvé. Čajové setká
ní je jejich společným dílem. Záleží na 
souhře všech vlivů a náhodných počinů, 
zda se jim podaří rozjímat. Ne každý ča
jový obřad je naplněný. Ne každý čajový 
obřad je požehnaný. Záleží na víře, na 
víře, která se oddělila od slov, písmen 
a myšlenek. 

POZNÁVÁNÍ A TVAROVÁNÍ EGA 

Čanoju, vycházející z Tao a zenu, se sna
ží do tohoto prázdna čiré víry vstupovat. 
Když při přípravě čaje hostitel uchopí 
bambusovou naběračku do polohy kaga-
mibišaku (poloha nastaveného zrcadla) 
a zahledí se do ní, neočekává nějaké po
naučení či pokyn, očekává naopak, že se 
mu možná podaří uvidět nic. Většinou se 
mu to ale dokonale nepodaří a uvidí, co 
jiného než - naběračku, protože je stále 
příliš přítomen svým malým já a svou vůh' 
pohyboval věcmi a být tvůrcem místo 
Boha. Nemá dostatečnou pokoru. Ve 
všech zenových klášterech se předzpívá-
vá Sútra srdce, oslavná píseň na mu ne
boli nic. Je to děkování za prázdnotu, kde 
není ani očí, ani uší, ani utrpení, ani osví
cení. .. Nic! »Tvar je prázdnotou a prázd
nota je tvarem.« Bambusová naběračka 
má tvar, současně může být prázdnotou. 
Není to zapomnění. K prázdnotě lze do
jít, když čajomilec nechá věci být, aby na
plňovaly svou podstatu, aby plynuly 
v řádu věcí, jako plynou i jeho vlastní po
hyby. Každý okamžik, kdy vypadne ze 
soustředění, znamená přerušení toku. 
Hostitel a host se navíc mohou ze stavu 
rozjímám vyrušit navzájem. Tím je umě
lecké dílo čaje náročnější. 

Dosáhnout společné kontemplace je ve
lice těžké, ale o to v umění čaje ve sku

tečnosti jde. Prázdnota není negací. Prázd
nota je intenzivně tvůrčí. Učedník v za
čátku studia čajového umění není scho
pen nechat se nést tokem konám, proto
že musí vše kontrolovat, protože vnímá 
všechny tvary, všechny pohyby i svůj hluč
ný dech. Teprve když zvládne vše potřeb
né nejen svým intelektem, ale především 
svým tělem, může ho jeho soustředění 
vynést do sfér plynutí, kde je bezděčně 
uplatňováno jeho jedinečné bytí. Pro ča
jový obřad nikdy neexistovaly učebnice, 
existovala-li nějaká tištěná pomůcka, byl 
její zápis formulován a stylizován tak ná
ročně, aby bylo snazší učit se tělem. Do
konce ani učitel nesděloval slovně svému 
žáku příliš mnoho poučení, nechal ho 
dočkat času. Cenné a trvalé bylo to, co žák 
poznal pří konám samotném a v pozoro
vání starších a zkušenějších. Takové po
znání se stalo součástí bytosti žáka, kte
rý je zhodnocoval svým nadáním. 

Termín »öajovy obrad« obsahuje pro 
mnoho z nás velkou příměs mystiky psy
chického světa, proto jej čajoví mistři ne
mají v oblibě. Brání se tomu, aby čanoju 
nebyl zavlečen někam, kam nepatří. Mno
ho zájemců o čajový obřad přichází 
s touhou nahlédnout skrze obcování s ča
jem do světa jasnozření, uzdravování po
mocí psychických sil, do světa duchů, hla
sů a vizí. Jsou zklamáni, když je místo 
toho čeká zdlouhavé a náročné opakováni 
úkonů a respektování pravidel. Jsou vtěs-
náváni do nádoby forem, kde po dlouhou 
dobu vyspívání nemají možnost uplatňo
vat svůj názor, svou invenci, natož aby se 
rovnou vydali do úchvatného světa svo
bodného vyznám. 

Buddhismus rozlišuje malé a velké já, 
japonsky šóga a taiga. Malé já v sobě 
podporujeme, jestliže si myslíme, že mů
žeme být nezávislí, oddělení od Boha, od 
vesmíru i od ostatních lidí. V křesťanské 
terminologii bychom řekli pýcha. Velké já 
je naproti tomu otevřené vůči vesmíru, 
stvoření i Bohu. »Když si přestanu mys
let, že jsem oddělený a izolovaný, a svým 
vědomím obejmu veškerenstvo, pak do
sahuji stavu, který buddhismus nazývá 
prázdnotou a křesťanství pokorou. Obě 
spiritualit}7 tvrdí, že prázdnota či pokora 
jsou úhelným kamenem a základem celé 
stavby duchovního života. Chceš-li dojít 
osvícení, musíš být prázdný čili pokorny.« 
(Hledám nové spirituality.) 

SDÍLENÍ SE A POCIT 
SOUNÁLEŽITOSTI 

Čajový učedník se na své náročné cestě 
učí moudrosti, a jelikož nemůže být ni
kdy dokonale moudrý, je to cesta bez kon
ce. Do nekonečných hlubin lze spouštět 
svou olovnici. Když člověk nemá pokoru, 
zalekne se bezednosti studnice a zahledí 
se v bojácném šiku do vlastního malého 
já. Také pokoru v sobě musí člověk útrp
ně pěstovat. Čajový učedník se musí nej
prve bezpodmínečně podrobit pojetí ča
jového obřadu školy, kterou si vybral. 

Teprve když cele přijme toto pojetí za své, 
může začít vytvářet své vlastní, přestože 
je i nadále svázán jakoby pupeční šňů
rou s prvotní školou a učitelem. 

Zkušený W. Johnstone, který jako křes
ťanský věřící pronikl do zákoutí zenu 
a buddhismu, tvrdí, že ve způsobu výuky 
a vedení se má křesťanství od buddhis
mu mnoho co učit. Čajové setkám je ma
lým vzorkem ideální lidské společnosti, 
kde se adept úspěšné mezilidské komu
nikace učí, jak poznávat sebe sama a jak 
sám sebe vést, jak se chovat ke světu 
kolem sebe, k věcem, k přírodě, k lidem, 
jak se orientovat v hierarchii věcí a vzta
hů, jak pronikat do sfér ničeho a hledět 
ke stvořiteli toho velkého prázdna. Čanoju 
je kompletní a vysoce vytříbenou techni
kou, která se může rukou člověka stát 
uměním, jak se vztahovat k životu, aby se 
jeho život mohl stát rukou Páně posvě
ceným a on uzřel světlo. Je to více než 
jen zajímavý a estetický životní styl, je to 
více než jen folklor japonských ostrovů. 
Každý člověk jakékoliv národnosti může 
mít podíl na ovoci, které i jemu může při
nést tato cesta poznám. Každý, kdo v sobě 
rozpozná, že právě tato cesta vyhovuje 
jeho založení a tužbám, se může bez obav, 
že zradí Krista, touto cestou vydat. Ces
tou čaje se může vydat žid, katolík, sou
věrec pravoslaví, protestant, muslim, bud
dhista, hinduista, agnostik přívrženec 
new age, příslušník jakékoli sekty či pře
svědčený ateista. I kdyby si kdokoli z meh 
v dobré vůli přišel pouze vypít čaj, najde 
odpočinek na své cestě, neboť podle Oka-
kury: »Čajovník vyrostl, aby mohla být 
uctívána čistota a elegance, byl pozved
nut k posvátnému účelu, aby hostitel 
a hosté spojili svá bytí a vytvořili pro daný 
okamžik největší blaženost, která je 
v tomto pozemském světě možná. Čajo
vá místnost se v ponuré pustotě existen
ce stala oázou, kde se mohli unavení 
poutníci setkat, aby píli z prostého pra
mene okouzlení nad krásou umění. Ob
řad byl improvizovaným dramatem, jehož 
děj se točil kolem čaje, květin a obrazů. 
Jediná barva zde nebyla navíc, aby niči
la naladění místnosti, jediný zvuk nena
rušoval rytmus věcí, jediný pohyb se ne
vnucoval nastolené harmonii, jediné slo
vo se nevlamovalo do jednoty prostředí, 
všechny pohyby byly předváděny lehce 
a přirozeně - právě takové byly cíle ča
jového obřadu. A divte se, bylo to větši
nou úspěšné.« (The Book of Tea.) Proč by 



i mnoho pocestných z postkřesťanských 
sekularizovaných kontinentů, jako jsou 
Evropa a Amerika, ale i mnoho dnešních 
Japonců nemohlo posedět při šálku čaje 
wabiča? 

O čajovém obřadu se někdy říká, že je 
to pouhé přátelské posezení, kde se nic 
neřeší, jen člověku přinese časově ome
zenou libost. Je pravda, že žádné argu
mentační řeči se nevedou, hovoří se 
o kráse květin, náčiní, o poetickém vzdy
chání konvice, o svitku ve výklenku, o la
hodné chuti jídla, a přesto přítomní řeší 
svůj život. V pokorném soustředění lze 
možná najít smysluplnější řešení mno
hých problémů než v analytickém rozbo
ru. Je to velice inspirativní forma dialo
gu, protože je nenásilná a přístupná všem. 

SEDM ZÁSAD ČAJE 
A KŘESŤANSKÉ DESATERO 

Geniální umělec a myslitel Sen no Rikjú 
ustanovil sedm zásad čaje: 

1) Udělej lahodnou misku čaje. 
2) Urovnej dřevěné uhlí tak, aby se v něm 

ohřála voda 
3) Květiny uprav tak, jak rostou na louce. 
4) V létě vyvolávej zdání chladu, v zimě 

tepla. 
5) Konej vše s předstihem. 
6) Bud' připraven na déšť. 
7) Měj ohled na každého, v jehož společ

nosti se ocitneš. 

Nezdá se, že by se tyto zásady mohly 
vyrovnat křesťanskému desateru. Kodex 
sedmi zásad wabiča je neautoritativní, po
zitivní příkaz}7 »čiň« jsou spíše vnímány 
jako rady či vedení, není ani zřejmé, kdo 
je říká. Života se týkají jen jakoby okra
jově. Vždyť jde o pouhou přípravu šálku 
čaje! Naproti tomu v desateru je Bůh jako 
autorita zcela nekompromisním učitelem, 
přikazuje, především však nabádá slovy 
»nebudeš«. Zdá se, jako by se v křesťan
ském desateru mluvilo vždy a všude jen 

0 tom, co se nesmí. Dnes jsou však lidé 
hákliví, když jim někdo vnucuje morálku, 
a nechtějí poslouchat autoritu. Chtějí si 
najít sami, co vlastně budou dělat. Chtějí 
si všechno sami ohmatat, ochutnat, zaku
sit, vypít až do dna, byť i hořkosti. Každý 
razí své vlastní pojetí vztahu ke světu, ač 
často vůbec neví, co vlastně chce a jaké 
následky bude jeho chovám mít pro něj 
1 pro svět kolem. To je naše překotná 
a bláznivá doba postmoderny. Je asi málo 
nadějné nevěřícímu člověku vnucovat 
shůry desatero. Nepřijde do kostela ani 
do křesťanského shromáždění. Jistě však 
přijme pozvání k čaji. Čajové umění má 
u sekulárního člověka možná větší šancí 
posloužit k prozření či k jeho přípravě 
nebo k tomu, aby alespoň z dáli zaslechl 
základní pravdy o světě a třeba se na ně 
někdy rozpomněl, čajový obřad, na roz
díl od dodržování desatera, přináší oka
mžité, na první pohled nenáročné a bez
bolestné účinky. Vždyť při čajovém obřa
du se dostává hostu tolik péče. Je v pří

jemném, na smysly blahodárně působícím 
prostředí, jí dobré jídlo, pije skvělý po
vzbuzující nápoj. Sekulární člověk má 
rozjitřené city, možná mu v otupělosti 
z přehršle vlivů a náporu komerce přijde 
vhod nezištně podaná miska čaje. Mož
ná právě on pochopí milce japonského es-
tetična Tanizaklho, když se svěřuje: »Na-
devše miluji okamžik kdy beru do ruky 
lakovou mlsku na polévku a zřetelně cí
tím váhu tekutiny v ní obsažené, kdy ml 
její vlahé teplo zahřeje dlaně. Je to stej
ný pocit, jako když člověk ve svých ru
kou chová měkké baculaté tělíčko novo
rozence.* Nepředstírané přátelství hosti
tele i ostatních hostů rozbolavělému člo
věku pohladí duši a on v uměleckém díle 
čaje možná zaslechne hlas přírody i slo
va zenu. Nemusí se rozhodovat, nikdo po 
něm nic nechce, snad jen, aby byl sám 
sebou, aby byl upřímný, otevřený a vydal 
se síle větru, který fouká ze všech světo
vých stran. 

Desatero i čajový obřad wabiča pro
mlouvají o člověku a smyslu jeho života 
ve světě ostatních lidí. Křesťanství nabízí 
jasnou zprávu o biblickém příběhu, mož
ná však že i v poezii a umění vůbec se 
člověk může dozvídat o mnohém, co musí 
vědět, aby žil a odvrátil katastrofu, kte
rou sám sobě připravuje. Umem čaje, ča
noju, mu může pomoci. 

Neříkali nic: 
Hostitel jeho host 
a chryzantéma. 

(Rjóta, překl. Miroslav Novák) 

ZÁVĚR 

Japonský filantrop Jóhei Sasakawa před
nesl na Fóru 2000 v roce 1998 řeč, ve kte
ré se zamýšlel nad tím, zda »globalizova-
ný svět může být světem ideálním«. Sna
žil se vyrovnat s otázkou, zda »různé ná
boženské a kulturní rozdíly, které existu

jí v různých světových civilizacích, způ
sobí to, že dojde k jejich střetu až kolizi, 
nebo jestli civilizace světa budou schop
né spolu koexistovat v 21. stoletfc Varo
val před případným vzrůstajícím antago
nismem Východu a Západu a vyjádřil pře
svědčení, že i přes intultivm a racionální 
mody myšlení, mohou tyto dvě civilizace 
najít obrovské množství komplementár-
ností. V této souvislosti představil tran
scendentní spiritualitu japonského čajo
vého obřadu, která může být přijatelná 
a srozumitelná člověku z jakéhokoliv kou
tu světa a jakéhokoli vyznám. 

Čajový obřad je výsostným uměním, 
kterým Japonsko může obohatit svět. 
Vytříbený vkus, odmítám vyhraněného du
alismu, schopnost celostního až průzrač
ného pohledu, schopnost vnímat rozma
nité a zahledět se až k podstatě věcí, 
schopnost tvořit na základě vlastní inven
ce nové, a přesto zachovávat řád a for
mu, schopnost vnímat dynamiku pohybu 
i běh času v přírodě, schopnost uplatnit 
přirozeně své já v komunitě, schopnost 
vytvářet harmonii a zachovávat úctu 
a čistotu k nastolení klidu a míru v sobě 
i pro druhé - všechny tyto schopnosti, kte
ré jsou čajovému obřadu bytostně vlast
ní, jsou zvláště v postmoderm době svě
tu třeba. Je skvělou nabídkou dnešnímu 
sekulárnímu člověku, neboť čajový obřad 
jako vysoce estetické dílo má nenábožen
skou formu, a přesto se náboženství úzce 
d o ý k á a přináší pocit štěstí, je nezatíže
ný a zcela svobodný, tvárný, otevřený lai
kům a obojímu pohlaví, smyslový a spo
jený s materií, roste zkušeností, rozhojňu
je intelekt, ale nepěstuje vychytralost, ne
chává otevřenou bránu spirituaUtě a je ne
skrytě existující. Avšak jen ten, kdo jej 
tvoří, mu také porozumí. Čajový obřad je 
především hodem - hostitel a hosté ho
dují na hodu lásky. Čajový obřad připra
vuje hodující k duchovnímu růstu a pod
něcuje jejich touhu po věcech svatých. 



Klasickou knihou o čaji je Čcha-fing, jejímž autorem je Lu Jii, nejstarší a nejvěhJasnější protagonista čaje. 
Žil v 8. století za dynastie Tang. Z knihy se dozvídáme, že pití čaje bylo rozšířeno - zvláště v jižních pro
vinciích - však již mnohem dříve. Legendy se ubírají až k bájnému císaři Šen-nungovi. Nelze říci, zda čaj 
byl do Číny přivezen odjinud (například z Indie s buddhismem), či zda v Číně přirozeně rostl jako divoká 
rostlina. První historicky doložené dokumenty o čaji pocházejí z doby dynastie Chan (206 př. n. 1.-8 n. 1.). 
Společnost dynastie Tchang, ve které Lu Jii žil, byla na vrcholu kosmopolitismu a rozkvětu kultur v historii 
Číny vůbec. Lu Ju poukázal na léčivé účinky, blahodárnost a význam pití čaje a uvedl čaj v širší známost. 
Do té doby šířily čaj především zenové sekty buddhismu zvané čchan. 

Vypráví se, že malý Lu Jů byl nalezen zenovým mni
chem na břehu jezera, neví se tedy, kdo byli jeho ro
diče a odkud pocházel. Později dostal jméno Lu 
(země) Ju (křídlo). Jako husa rozpíná křídla, aby do
letěla na pevninu, rozevírá své paže Lu Jii, aby za
nesl na zem obřadní pití čaje. Jeho kniha Čcha-ťing 
se skládá ze tří částí: kapitolách o původu čaje, o jeho 
pěstování a o náčiní na přípravu čaje. Lu Ju dokázal 
vystihnou kouzlo pití čaje tak, aby noví čajomilci rych
le pochopili, jak krásné prožitky je čekají. Nebylo té
měř domácnosti v provinciích na jihu i severu, kde 
by nepili čaj. Lu Jů ale želel zvulgarizování tak čis
tého a vznešeného konám, jako je pití čaje. Vedle do
konalosti nebes mu lidská přirozenost připadala ob-
hroublá a neoduševnělá. V obcování s čajem je, jak 
učU, devět nutných úkolů k završení. Nejprve musí 
být čaj vyprodukován. Potom je třeba vycvičit své 
smysly k rozlišování druhů čaje. Za třetí je nutné za
jistit správné nástroje, dále připravit správný oheň 
a vybrat vhodnou vodu. Pak je ovšem třeba čaj dob
ře vypražit, dobře semlít a dobře uvařit. Nakonec je 
třeba čaj vypít. Vedle těchto správných postupů exis
tuje ještě mnoho postupů nesprávných, jako nevhod

ná sklizeň za deštivého počasí či uchovávání ve 
smradlavé nádobě, a Lu Jů varoval před nesprávný
mi praktikami. Z Lu Juových dob se dochovaly zá
pisky o čajových setkáních zvaných čcha-chuej, po
dobných dnešním japonským čajovým setkáním 
očakai a dokonce psaných stejnými znaky. Byla po
řádána i velmi formami čajová setkání pro literáty 
nebo mnichy. Čaj nepřinášel jen osvěžení fyzické, ale 
především psychické a spirituální, které pomohlo 
zahnat myšlenky na vše obyčejné a světské, a po
zvednout je do vznešeného království abstrakce. Čaj 
nebyl pouhým medikamentem zenových mnichů k za
hnání spánku při dlouhých meditacích. Příznačná čín
ská náklonnost k filozofii na straně jedné a k senti
mentu na straně druhé spojila pití čaje se zenovým 
učením a vytvořila charakteristickou uměleckou dis
ciplínu, která se upíná k životu v klidu a jed
noduchosti. »Pro milovmky čaje bylo jeho pltí příle
žitostí kvytváření odděleného abstraktního světa do
konce dříve, než si abstraktní svět stačili uvědomit. 
Právě tento pohotový účinek dal čaji vážnost a úctu. 
Abychom se dotkli tohoto bodu přímo a jasněji, snad 
bychom mohli říci, že touha, na jejímž základě si 



Číňané vytvářeli příznačný světový názor, 
abstraktní svět sám o sobě, se mohla ob
čas formovat pomocí média čaje jako ná
poje.* (Sen Sóšicu XV.) 

Od jaké doby se čaj začal pít v Japon
sku, nelze přesně říci. Je možné, že již 
za panováni prince Šótoku (572-622), kdy 
se Japonsko poprvé setkalo s buddhis-
mem, některé vrstvy společnosti čaj pily 
a je velice pravděpodobné, že v době Nara 
(710-784) alespoň část populace tak 
opravdu činila. První psaná zpráva, kte
rá je historicky ověřená, se datuje k roku 
814, a jsou jí zápisky Kúkai Hóken Hjó 
mnicha Kúkaie (774-835), který roku 804 
cestoval do Číny doby Tang a který, když 
se po dvou letech vrátil, přivezl s sebou 
nejen velké množství knih, ale také zvyk 
pít čaj. V textu je používáno slovo čano-
ju, tedy horká voda s čajem. Byl to čaj li
sovaný v kostkách, v tehdejší době velmi 
vzácný. Působil exoticky svým cizokraj-
ným původem a byly zdůrazňovány pře
devším jeho léčivé účinky na tělo i duši. 

Podle čínského vzoru hledali japonští 
vzdělanci tehdejší doby v čaji naplnění 
své touhy uniknout z deprese, kterou za
žívali v reálném světě korupce a bezpráví. 
V čaji nacházeli ideál svobody, ve které 
by chtěli žít a tvořit. Mnozí čajoví milci 
byli básníky a spisovateli. Čínská kultura 
byla v té době velmi obdivovaná a uctí
vaná, proto se čaji dostalo, zvláště mezi 
vyšší společností, velkých poct. V básních 
je opěvována představa svatého muže, 
který v zálibem prožívá osamělost v za
padlém klášteře hluboko v horách a »opá-
jeje se čajem vychutnává si plně tuto von
nou bylinu« (Fudžiwara no Fujucugu). Již 
ve staré Číně bylo důležitým atributem 
vládce jeho příklon k umění. »Umění re
prezentovalo jakýsi druh krajní reality, 
která zasahovala do reality7 a ovlivňovala 
ji s větší silou, než jak by se dělo ve sku
tečném životě.« (Sóšicu) A pití čaje hrálo 
podobnou roh jako umění. V čajomilství 
této doby by se daly rozlišit dva trochu 
odlišné styly. »Pro mnichy bylo pití čaje 
rituálem, obřadem, v němž se zračila zá
važnost jejich kněžského stavu, zatímco 
pro literáty a bohémy byl obřad čaje spí
še elegantním a snovým časem provoně
ným poustevnickým kouzlem taoismu.« 
(Sóšicu) Při korunovačních obřadech se 
slavnostmi díkůvzdání se v paláci i chrá
mech s velkou důležitostí konaly obřady 
čaje. Každý rok na jaře a na podzim se 
na císařském dvoře konalo velké předří
kávám Hanja sútry a součástí této udá
losti bylo také podávání čaje. 

Je zřejmé, že důležitým aspektem ší
ření čaje bylo jeho spojování s hledáním 
transcendentna, které se nachází daleko 
za poznatelným světem, a přesto člověk 
touží do něj nahlédnout. 

Od poloviny doby Heian (794-1192) 
opadávala euforie z věcí čínské prove
nience, dokonce byly na čas přerušeny 
i diplomatické styky s čínskou dynastií 
Tchang. S tím souvisí i ochabnutí čajových 
aktivit. Přestože obchod mezi Čínou a Ja

ponskem se znovu obnovil za dynastie 
Sung, téměř až do začátku období Ka-
makura (1192-1333) je velice málo zpráv 
o pití čaje, jako by téměř upadl v zapo
mnění. 

Oživení nastalo až ke konci 12. století. 
Přispěla k tomu kniha Kissa Jódžók, kte
rou sepsal mnich Eisai (1141-1215). Ti
tul knihy lze přeložit jako »Pltí čaje jako 
vhodného léku pro zdraví«, z čehož je 
zřejmé, že se jeho zájem soustřeďoval 
především na složení čaje a jeho účinky. 
Nelze však v této souvislosti opomenout, 
že právě mnich Eisai se význačně podí
lel na znovuoživení kulturní výměny mezi 
Čínou a Japonskem. 

Eisai přivezl ze svého studia v Číně 
zenbuddhismus a stal se zakladatelem ze
nové sekty Rinzai. Vedle učení zenu pro
pagoval a popularizoval také obřadné pití 
čaje t a k jak se mu naučil v Číně. Přivezl 
s sebou i semínka čaje a zasloužil se 
o jeho pěstování v Japonsku. 

Přestože se Eisai zaměřil na léčebné 
účinky čaje, jeho zápisky jsou nesmírně 
ceněny jako podklad pro pochopem dal
šího vývoje, kdy se z pití čaje začalo for
movat výsostné umění. Dvě nejdůležitěj-
ší kapitoly knihy se jmenují ve volném 
překladu »Uvádění pěti orgánů těla v sou
lad* a >>Vyvarování se přízraků zla«. 

První je fyziologickou studií o možnos
tech, jak navodit harmonii mezi nejdůle-
žitějšími orgány lidského těla, jako jsou 
játra, plíce, srdce, slezina a ledviny, a do
žívat se tak dlouhého věku. Věřil, že člo
věk je povinen starat se o své zdraví ve 
jménu víry v Boha, a to na základě bud-
dhistického kánonu Tripitaka, který se 
skládá ze tří zákonů, Buddhova učeni, 
kázně a učednictví a teologicko filozofic
kých důkazů Buddhových myšlenek 
V kontextu doby, kdy se věřilo, že den Po
sledního soudu se přiblížil, se Eisai zají
mal o záchranu člověka a přál si alespoň, 
aby byl k tomuto zúčtování co nejlépe při
praven. Emotivně šířil, že čaj je nektar, 
který je rosou seslanou na Zemi bohy. Ří
kal, že játra tíhnou k chuti kyselé, plíce 
k chuti ostré, srdce k chuti hořké, slezina 
k chuti sladké a ledviny k chutí slané. Vel
ký důraz kladl na roli srdce, které, když 
je slabé, oslabuje i ostatní orgány, a jeli
kož přiřadil srdci chuť hořkou, doporučo
val k posílení srdce čaj, který je opravdu 
chuti nahořklé. Zaměření na pět orgánů 
vychází z čínského konceptu wu-sing 
o pěti základních principech, chápaných 
jako základní stavební kameny universa: 
dřevo, oheň, země, kov a voda. Země je 
umístěna uprostřed stejně, jako je ve vý
čtu orgánů umístěno uprostřed srdce. Me
toda porovnávám pěti orgánů a pěti chu
tí s pěti elementy universa je součástí li
dové tradice esoterického buddhismu, 
praktikovaného sektou Šingon. 

V části »Vyvarování se přízraků zla« 
Eisai nabádá čajové milce, jak nejlépe při
pravovat čaj. Je zřejmé, že se jednalo o čaj 
práškový matča, jak jej známe dnes. Na
vrhoval použít »dvě až tři lžíce o velikos

ti měděné mince«. Nabádal k tomu, aby 
byl čaj chutný, neboť »bohové znají správ
nou chuť čaje«. Čaj je »vzácnost, jež může 
být nalezena mezi bohy v království na 
výsostech, stejně jako dole na zemi, jako 
pokrm, který zachrání ty, jimž bylo těles
ně ublíženo.« (Eisai, Jódžoki) 

Během celého období éry Kamakura se 
obřadem čaje zabývali především mniši, 
ale také mnoho samurajů a aristokratů. 
Čaj se pěstoval v oblasti Taganó poblíž 
Kjóta a začal ho zde pěstovat Svatý Mjóe 
(1173-1232), mnich sekty Kegon, jemuž 
první semínka daroval Eisai. Je považo
ván za patrona »Cesty čaje« čadó. Na svou 
konvici si nechal odlít deset účinků ne
boli ctností čaje (Júgaku Órai, Sóšicu): 

1. Svrchovaná ochrana Buddhů. 
2. Soulad pěti orgánů. 
3. Synovská úcta. 
4. Vymazávání chtění. 
5. Prodlužování života. 
6. Odhánění ospalosti. 
7. Osvobozování od chorobnosti. 
8. Absence škodlivých vlivů při správ

ném používám. 
9. Svrchovaná ochrana šintoistických 

bohů. 
10. Vyrovnanost tváří v tvář smrti. 

Ze zpráv o mnišském životě se však do
zvídáme, že postupně vyvanula oddanost 
čínským ideálům o abstraktním světě 
a uctívám božské esence čaje a čaj se čas
to stal pouhým prostředkem, jak zahnat 
spánek při dlouhých meditacích v zeno
vých klášterech. Mniši v zenových kláš
terech různých sekt byli většinou obezná
meni s přípravu i podávání čaje a použí
vali výhradně čínské čajové náčiní. Hlav
ní pozici v holdování čaji však zaujímala 
Eisaiova sekta Rinzai. 

Dalším význačným mnichem, který spo
joval čaj se zenovou meditací byl Dógen 
(1200-1253), který založil Sótó, druhou 
nejvýznačnější sektu zenbuddhismu v Ja
ponsku. Dógen byl člověk velice vzneše
ného cítění, který žil skromně, bez poli
tických ambicí a touhy po slávě pro ně
hož rituální pití čaje bylo součástí jeho 
každodenního životního rytmu. V zápis
cích Eihei Šingi popisuje podávám čaje 
při oslavě Nového roku. Nejprve byl čaj 
podán nejvyššímu představenému, pak 
zvláště významným hostům a nakonec 
celému shromáždění. Když nějaký potul
ný mnich vstupoval do společenství bratr
stva, čajový obřad byl součástí uvítacího 
iniciačního rituálu. Postupně se v zeno
vých řádech vytvářel celoroční kalendář 
oslav a seznam ceremonií, při kterých se 
obřadně podával čaj, což je charakteris
tika, která nikdy nebyla zřejmá v Číně. 
V Eihei Šingi jsou vlastně poprvé popsá
ny čajové obřady jako rituály v pravém 
slova smyslu. Tyto rituály v nezměněné 
podobě jsou praktikovány od 14. století 
dodnes v kjótských chrámech Kennindži 
(Eisai) a Mjóšindži (Dógen). Zmínky jsou 
v knize Kissa Órai, která je připisována 



mnichu Gen'e (??-1350). Zajímavý je 
rituál Óčamori, který roku 1281 popr
vé konal mnich Eison jako oslavu po
rážky Mongolů a díkůvzdání a který 
je dodnes na Nový rok slaven v chrá
mu Saidaidži v Naře; je prvním rituá
lem čaje, kdy je přizvána i široká ve
řejnost. Další zvláštností japonských 
rituálů bylo i podávání jídla kaiseki. 

Čajové obřady ale nebyly jen domé
nou chrámových aktivit, postupně se 
jejich obliba přesunula do světštější
ho a obyčejnějšího prostředí. Jelikož 
však chrámové rituály byly součástí li
turgií, které byly často i utajované, 
mnoho aspektů čajových obřadů se 
nepřeneslo ve stejné podobě až za 
chrámové zdi do obyčejného světa. 
Tradice, která začala v chrámech jako 
náboženské obětovaní Buddhovi se ve 
světském světě vyvinula do poloviny 
období Muromači (1338-1573) až 
k prodávám tohoto nápoje v prostran
stvích před chrámy, zvláště při pou
ťových slavnostech. Byly druhem zá
bavy, které se říká furumai. Také šin-
toistické svatyně byly konzumenty 
čaje a osvojily si některé rituály. 

Od dávných dob byly v Japonsku 
mezi vyšší společností, aristokraty 
i válečníky oblíbené hry zvané mono-
awase, při kterých zúčastnění rozpo
znávali druhy vůní, maleb, květin, vě
jířů, ale i hmyzu a mořských škeblí, 
poezie, Uterárních děl a podobně. Blíz
kým druhem zábavy byly i psí a ko
houtí zápasy. Není divu, že od 14. sto
letí při podobných setkáních začali 
rozpoznávat i druhy čaje. Rozmohly 
se i luxusem hýřící čajové obřady feu
dálních pánů daimjó, kteří se utápěli 
v radovánkách s kurtizánami a v zá
bavě, kterou jim zprotředkovávali her
ci dengaku a sarugaku. Přehnané zdů
razňování života v zábavě a luxusu 
zvané basara bylo i objektem kritiky. 
Čajové obřady tohoto pojetí, jejichž 
hlavmím protagonistou byl mnich Sa-
saki Dójó (1306-1372), jsou popsané 
v dopisech Kissa Órai. 

Příkladem extravagance v čajovém 
umění je Kinkakudži, zlatý čajový pa-
vílonek, který nechal postavit šógun 
Jošimicu Ašikaga (1358-1408). Kultu
ře nakloněný šógun Yošimasa Ašika
ga (1435-1490) pozval na svůj dvůr 
mistra Noami a jeho vnuka Soami, 
kteří připravovali čaj v recepčních 
místnostech při slavnostních příleži
tostech. Čaj se stal okázalou zábavou 
vyšší společnosti. V záplavě importo
vaných předmětů, kterou přinesl roz
voj obchodu s Čínou dynastie Ming, 
se zrodila potřeba rozlišit mezi věcmi 
autentické hodnoty a věcmi hodnoty 
pochybné, což vyvolalo i potřebu za
mýšlet se nad pravdivostí krásy. Hod
notitelé uměleckých předmětů si za
čali dávat za jména titul ami, jako si 
dávali mniši a umělci. Nejvlivnějšími 
autoritami v umění čaje i umění vů

bec se stali Nóami (1397-1471), jeho 
syn Geiami (1431-1485) a vnuk Sóa-
mi (?? -1525). Ve velké míře se zaslou
žili o vytvoření různých kompozic ča
jových setkání v závislosti na vytvo
řené atmosféře k dané oslavě, a to 
z hlediska prostředí i použitého náči
ní, aranžování jídel, aranžování kvě
tin a podobně. Nóami je tvůrcem sty
lu zvaného šoin kazari, čajového ob
řadu v místnosti, která byla původně 
určena mnichům ke čtení knih. Mo
difikoval přípravu čaje zcela odlišně 
od příprav čaje při soutěžích toča. Je 
i autorem čajového obřadu daisu ka
zari s použitím velké lakované polič
ky. Jeho styl čajového obřadu by se 
dal popsat jako čaj oděný do přepeč
livě vytříbeného hávu, v jehož záhy
bech se skrývaly nejortodoxnější pra
vidla původního pití čaje. Čajový ob
řad se stal slitinou ideálů spirituality 
a estetična. Svou roh začalo hrát umě
ní aranžovat a tvořit. 

Mnich Murata Džukó (1422-1502) 
pokračoval v navrácení čaje ze scestí 
k jeho původním kořenům a vložil do 
čajové tradice mnoho z rukopisu čis
tě japonského. Od svých deseti let byl 
novicem v chrámu Sómjódži v Naře. 
Ve dvaceti ho ale omrzel chrámový 
život, odešel a jen se tak potuloval 
životem. Ve svých třiceti letech však 
vstoupil do zenového kláštera při Dai-
tokudži v Kjótu k mistru Ikkjú Sódžun 
(1394-1481), který byl znám svou kri
tikou dekadentmch praktik některých 
zenových klášterů. Protože dlouhé 
meditace Džukóa uspávaly, šel se po
radit, jak zahnat spavost. Doktor mu 
poradil čaj v duchu Eisaiových po
učení v Kissa Jódžóki. V Daitokudži 
nalezl Džukó lakovanou poličku daisu, 
přivezenou kdysi do Japonska z Číny. 

Džukóovým čajovým mistrem byl 
sám velký Nóami, který ho pravděpo
dobně uvedl ke dvoru šóguna Jošima-
sy Ašikagy (1436-1490). Je zřejmé, že 
byl Džukó dobře obeznámen s kon-
fucianismem. Představoval si, že lidé 
se zabývají čajem, aby v sobě vybu
dovali ctnosti (čínsky li), potřebné 
k dobrým způsobům slušného chová
ní. Džukó dobře znal i čajové obřady 
typu basara, třeba čajový obřad spo
jený s koupelí a zvaný rinkan čanoju, 
a varoval před jejich neužitečností pro 
spásu duše. Charakteristika Džukóva 
čaje tkví v elementech, které nejvíce 
vyznával. Jsou jimi kin, kei, sei, 
džaku - pokora, úcta, čistota a klid. Na 
první místo kladl pokoru, protože za 
největší zlo považoval panovačnost, 
zpupnost, aroganci a zatvrzelost. Vy
žadoval naopak upřímnost srdce 
a hlubokou oddanost věci čaje ve 
vlastním vyspívání i v učení druhých. 
Upřednostňoval vyvážený přístup 
k věcem čínským a japonským a jeho 
oblibě se těšily předměty s nádechem 
chladu a jakoby chřadnutí, které mu 

ztělesňovaly krásu potlačeného ega. Byly to na
příklad keramické nádoby na čaj z pecí Bizen 
a Šigaraki, jejichž glazura je v barvách země, 
kovu a popela a často i s částicemi rozteklé lávy. 
Tvrdil, že správně ohodnotit takové ponuré věci 
může člověk jen po načerpání mnohých život
ních moudrostí a není vhodné pokrytecky před
stírat zaujetí, když daný člověk ještě nevyspěl 
nebo je příliš mladý. Dokonalé ztělesnění role při 
potlačení ega zvané monomane viděl Džukó 
v hrách divadla nó a cítil spojitost s duchem čaje. 

Slova známého tvůrce her nó, Komparu 
Zenpóa - »úplněk není přesně mé vyznánk - od
povídala i vkusu Džukóa, V tomto rčení se skrý
vá kritika dokonalostí čínských předmětů a záliba 
v japonské poetičnosti nedokonalého. Džukó byl 
přesvědčen, že je vhodné oba aspekty spojit. Zná
má je jeho věta: »Nejlepší je mít nejušlechtilejší-
ho oře v slaměné stáji.« Styl, odpovídající tomu
to pojetí estetického elementu wabi a sabi, v sobě 
pojímá kontrast a dynamiku dokonalého a ne
dokonalého, stejně jako konfrontaci mezi novo
tou a starobylostí, mezi slávou světa a ubohostí 
jedince, mezi hojností požitků a vyprahlostí duše, 
mezi nasládlou lehkostí čaje a jeho hořkou pří
chutí. Džukó začal čaj připravovat v malé míst
nosti a s omezeným počtem hostů. Dokázal pře
svědčit svým prostým pojetím čaji holdující i pro
stopášné čajomilce. Možná k tomu přispěla 
i atmosféra doby, kdy si během válek Ónin ni
kdo nebyl jistý životem. Zvláště samurajové 
si cenili intenzivního a pravdivého pro
žitku Džukóovy školy sóanča. 

Vyznavačem Džukóovy filozofie 
byl známý poustevník Sódžu 
(1448-1532), který žil v rušné 
čtvrti Kjóta a jehož čajový domek 
měl místností o velikosti 4, 5 
a 6 tatami. Sódžu svým pojetím 
založil životní styl člověka s vy
tříbeným uměleckým citem, za
loženým na střídmosti a prosto
tě. V té době se stali uznávaný
mi čajomilci i obchodníci, kteří 
měli peníze a shromažďovali vzác
né cizí i tuzemské náčiní, nicméně čas
to pochopili aspekt sukl, pravdivého 
a čistého výrazu, a toužití se stát takzvaný
mi sukiša, lidmi vysoké kvality vkusu. 

Význačným mistrem se stal Takeno Džóó 
(1504-1555), obchodník z města Sakai, dnešní 
Ósaky. Džóó studoval u mistra 
Sóčin, který byl učedníkem 
Džukóa. Poezii studoval 
u mistra Sandžonišiho 
Sanetaky (1455-1537), 
předního umělce doby. 
Džóó vlastnil mnoho vzác
ných předmětů, které by 
mohly být použily na formámích recep
cích nejvyšší úrovně, přesto tyto 
předměty použil v prosté míst
nosti s hliněnými stěna
mi a bambusovým 
stropem. Zavedl 
třetí stupeň úrovně 
formality. K vysoce 
formálnímu stylu šin 
a středně formálnímu 
stylu gjó přidal só, 
neformální styl. 



Také on zdůrazňoval krásu chladnoucího 
a uvadajícfho, krásu v kontrastu dokonalého 
s nedokonalým. Obdivoval krásu měsíce skryté
ho za oblaky. I v Jeho tvůrčí práci ve směru es
tetických ideálů se završovalo dílo japonského 
čajového obřadu, který je odlišný od chrámových 
rituálů i dýchánků v prostopášné zábavě. Zane
chal svým učedmMm dvanáct pokynů, jak docí
lit takového rozpoložení duše, které je jediné 
vhodné pro praktikování čaje wabi: 
• Je třeba si osvojit dobrou vůli vůči ostatním. 
• Návyky chování musí být správné a harmonic

ké. 
• Není vhodné být kritický k čajovým setkáním 

jiných. 
• Člověk nesmí být naplněn sebeúctou. 
• Nechovejte touhu po předmětech, které vlast

ní druzí. 
• Je naprosto nevhodné myslet na čajový obřad 

jen z pohledu náčiní. 
• Jedna polévka a tři další chody jsou vhodné 

jako jídlo kaiseki, nikdo by neměl zvětšovat 
množství jídla ani pro vybrané hosty. 

• Milec čaje může pro čajový obřad použít 
i náčiní, které bylo odloženo; platí to přede
vším pro obyčejné lidi. 

• M l e c čaje zvláště nemá rád, když ho někdo 
vidí jako milce čaje. 

• Milec čaje se obeznamuje s duchem wabi 
a vede život v tichém ústraní, měl by znát pís
ma buddhismu a zažívat prociťování japonské 
poezie. 

• Člověk by měl vést odloučený život a cítit sabi, 
měl by také usilovat o střední cestu, neboť kdo 
se zdá být příliš úžasný, je jaksi divný, a kdo 
je příliš wabi, je příliš jednoduchý a lajdácký. 

• Není myslitelné, aby nějaký čajový obřad ne
bral v úvahu cítění hosta, to by nebyl ryzí ča
jový obřad, i čanoju pro sebe by mělo takové 
být, a také by se hostům nemělo nic vnucovat 
a neměli by být ani žádám o pomoc (Takeno 
Džóó, Džóó montei e no hatto, Sóšicu). 

Z těchto pokynů je zřejmé, kolik důrazu kladl 
Džóó na to, aby se host cítil dobře. Zdů

raznění vzájemnosti hostitele a hosta 
je také něčím novým, co do 

čanoju vnesli Japonci. 
V Džóóvě pojetí 

čaje byla pový
šena spMmální 
rovina jedineč
nosti okamži
ku zvaná ičigo, 
ičie; jedineč
nost toho, že se 

čajový obřad ve 
stejné podobě 

nikdy nebude 
opakovat. Džóó se 

ve dvanácti pokynech 
zmiňuje i o poezii. 

Osvojování poezie 
pomáhá kulti

vovat jem-

nocit stejně jako čanoju. Člověk se stá
vá citlivější ke kráse. A právě v jem-
nocitu a estetické vnímavosti se mu 
otvírají široké dveře do nových světů. 

Nástupcem Džóóa se stal Sen no 
Rikjú (1522-1591). Je často označován 
za duchovního otce dnešního čajové
ho obřadu. Pod jeho uměleckým ve
dením se styl sóanča stal známým 
a do dnešních dnů se praktikuje jako 
takzvaná wabiča, čaj jemného a vytří
beného vkusu. Také Rikjú byl synem 
obchodníka. Své umělecké sklony zdě
dil po svém dědu Senamim, který pů
sobil na dvoře šóguna Ašikagy Joši-
masy stejně jako mistři Nóami a Sóa-
mi. Rukjú se začal zajímat o čanoju 
velice brzy, jako šestnáctiletý se učil 
u mistra M a m u t i Dóčln školy Higa-
šijama, úzce spjaté s kulturními akti
vitami šógunů Ašikaga. Potom se stal 
učedníkem a následovatelem mistra 
Džóóa. Velice rychle se z něj stal osla
vovaný čajový mistr. 

V japonských končinách postupně 
nastal mír a pod příkladem hrdinů 
tohoto sjednocení, vojevůdců Oda 
Nobunagy či Tojotomi Hidejošiho, se 
čajových obřadů začali ve větší míře 
zúčastňovat i feudální pánové. Rikjú 
jako velmistr byl povolán ke dvoru 
Ody Nobunagy, kde sloužil čajovým 
uměním dvacet tři roky. Teprve po
tom, jako dvorní mistr Hidejošiho, sytý 
slávou světa, začal důrazně kritizovat 
okázalý styl, kde se to třpytilo zlatem 
a zbytečnou zdobností. Rikjú usiloval 
o vytváření prosté, na přírodu upomí-
nající atmosféry, a to přímo uprostřed 
města. Přestože despotický vládce 
Hidejoši studoval u mistra Rikjúa, dá
val přednost okázalým čajovým večír
kům typickým pro dobu Momojama 
(1568-1603). Je známa Hidejošiho ča
jová místnost, vyvedená i s velkou po
ličkou daisu ve zlatě. Wabiča naopak 
zdůrazňovala prostotu a ekonomič
nost, kde žádné předvádění se a plýt
vání nemělo místo. Přesto, že si Hi
dejoši mistra vážil, jeho přechodná 
zlost, vyvolaná možná i falešným nař
čením, vedla ke smrti Rikjúa. Hidejo
ši mu přikázal či dovolil vykonat sep-
puku. Rikjú v řádu věcí tehdejší doby 
poslechl. Odkázal světu dědictví své
ho velkého umem. Rikjú sladil odkaz 
čínské tradice s domácí zálibou 
v kráse pomíjivého a nedokonalého 
estetickým aspektem wabi. Učil, že lu
xus protiřečí filozofii čaje, skryté ve 
čtyřech elementech, jimiž jsou harmo
nie, úcta, čistota a klid. Symetrie 
a asymetrie prostoru, věcí, ale i lidí 
a jejich duchovních představ mohou 
při určité konstelaci •vytvořit neobyčej
nou harmonii. Věci živé a neživé ve 

své rozmanitosti a různosti dopl
ňují jedna druhou či taktně dá
vají vymknout právě tomu ele
mentu, který je přirozeně v da

ném okamžiku ve středu dění. 

I každý zvuk či pomlka má své har
monické místo. Lesk a sláva světa 
odvádí od soustředění k hodnotám 
vyšším a neměnným. Rikjú nabádá 
prostými slovy: »Nejprve ohřej vodu. 
Pak udělej čaj. Nakonec jej způsobně 
vypij. Více znát nepotřebuješ.« Jako
by se utíkal k obrazu prapůvodních 
rytmů lidského chápání nebo k hravé 
duši dítěte, aby pak mohl naplnit srd
ce učedníků vírou čaje. 

O estetickém a filozofickém myšle
ní Rikjúa se dozvídáme především 
z knihy Nambóroku, nalezené Tačiba-
na Džicuzanem v r. 1686. Napsal jí 
mnich Nambó Sóeki, údajně blízký 
žák Rikjúa. Má sedm částí, poslední 
byla napsána po Rikjúově smrti, prv
ních pět oddílů Rikjú obsahově potvr
dil, šestý díl byl údajně soupisem taj
ných praktik hldži, které Rikjú nikdy 
publikovat nechtěl. V Rikjúově učení 
je religiózní vyznám převáděno do ak
tuální činnosti. V Nambóroku se na
příklad píše: »Prvm'm aktem hostitele 
je donesení vody do zahrádky při ča
jové chýši, a prvním aktem hosta je 
použití této vody. Zde tkví nejdůleži-
tější princip neposkvrněné orosené 
země a chýše z trávy. Je to nádoba, 
kde oba, ten, kdo zval do neposkvr
něné orosené země i ten pozvaný, mo
hou ze sebe smýt nečistoty světa.« (Só
šicu) Orosená země je opakem míst, 
které hoří v plamenech. Orosená 
země je místem spirituálmho vyspívá-
ní. Slovo je zvěstováno v této zemi 
skrze svitek který je při obřadu za
věšen v tokonomě. »Není důležitější
ho předmětu v čajové místnosti než 
zavěšený svitek neboť právě on umož
ňuje hostiteli i hostu soustředit pozor
nost a zachytit vše důležité, co příle
žitost nabízí. Nejlepší je tušová kres
ba. Účastník čanoju bude mít slova na 
něm napsaná v úctě a ocení virtuozi
tu autora, následovníka Cesty nebo 
kněze. Nezavěšujte svitky se světský
mi tématy.« (Nambóroku, Sóšicu) 

Svitek přirozeně určuje kritérium, 
které propojí všechny aspekty na se
tkám zúčastněné, včetně výběru ná
činí i vedení hovoru. Jako by »zákony 
panovaly bez zákomk, pokud se 
ovšem přítomní vydávají jeden druhé
mu bezelstně a ve vší upřímnosti. Ri
kjú završil kodex čanoju jako Cestu 
čaje, jejíž podoba se v nezměněné for
mě traduje do dnešních dnů a tvoří 
všeobecný kulturní systém Japonska. 

Aby docílil ještě mtenzivnějších pro
žitků wabi, připravoval Rikjú čaj 
i v menších místnostech než 4'A ta-
tami, které měl v oblibě Džukó. Nízký 
průlez do místnosti, sloužící jako dve
ře a zvaný nidžiriguči, je také jeho in
vencí. Byl to velice názorný pokyn pro 
hosta, aby odložil vše nepotřebné vně 
a aby se sklonil v pokoře a vešel do 
jiného světa, světa posvěceného. Pro 
Rikjúa vstup do království čajové míst-



nosti nebyl útěkem ani izolací, ale možnost pro
pojení. Proto stavěl své čajové místnosti oproti 
dřívějším praktikám směrem na jih. Nebál se 
světla neboli světského světa, ale nechal je vstu
povat jen zastřeně; venkovní silné světlo přiro
zeně prosvítalo do místnosti přes stromoví v za
hrádce a papír či rolety v oknech. Vyznával ča
noju jako možné spojení svatého s neposvěce-
ným které zanechávalo prostor pro náboženskou 
svobodu. Důležité bylo »odlozit věčné poměřo
vána, neboť jen tak se může zrodit tvůrčí a svo
bodná oddanost, která se projevuje v pravdivém 
umem wabi. Wabi je duše čaje. Do »poměřová-
ní« patřilo samozřejmě postavem' ve společnos
ti, které se v Japonsku vždy výrazně rozlišovalo. 
Ríkjúovo myšlení wabi bylo revolučním pojetím 
vztahů mezi lidmi, neboť v čajové místnosti mohli 
vedle sebe sedět lidé různých stavů a být si rov
ni. Čistota, která vyjadřovala rovnocennou vzta-
hovost mezi lidmi, byla osvěžující a spásnou zprá
vou. Lidem se zdála být tato čistota dokonce sva
tější než čistota vztahů zachovávaná v chrámech. 
Rikjú přenesl do obyčejné chýše vyznávání Bud-
dhova učení. »Můžeme si to představit jako ná
boženské hnutí, šířené pomocí čaje stylu chýše 
z trávy, anebo jako způsob, jak docílit spirituál
ní obrody přenosem filozofického obsahu do es
tetiky života, který se skládal z nejvyspělejších 
forem čanoju své doby a prožívání radosti z čaje. 
Čanoju byla aktivitou, pořádanou k nabídnutí 
a vypití šálku čaje, ale to nebylo zdaleka celé po
slání, neboť Rikjúovým poselstvím bylo vstupo
vat do vyšších forem náboženského prožívání 
právě pomocí aktivity čaje. Tím přidal oslavnou 
novou kapitolu k historii Cesty čaje, kapitolu, kte
rá přinesla revoluční systematizaci canoju.« (Só-
šicu) 

Doba Momoyama je často přirovnávána 
k evropské renesanci. V Japonsku však formu
lování čajového kulturního dění vedlo naopak ke 
kritickému zámyslem nad všemocí člověka a vy
moženostmi světského světa, které je dodnes 
v japonské společnosti zřetelné. 

Po Sen no Rikjúovi se stal Hidejo-
šiho dvorním mistrem a později mis
trem druhého Tokugavského šóguna 
Hidetady Furuta Oribe (1543-1615). 
I jeho osud byl neblahý, také musel 
přijmout seppuku. Oribe vyvinul styl 
daimjóča pro feudální lordy, který pře
vzal další význačný mistr obřadu Ko-
bori Enšú (1579-1647). Poprvé došlo 
k jasnému rozdělení Oddělily se školy 
zaměřené výhradně na vyšší vrstvy 
a na druhé straně školy s odkazem 
Rikjúova učení, které vyhovovaly spí
še samurajům a obchodníkům. 

Pokračovatelem Rikjúa se stal jeho 
vnuk Sen Sótan (1578-1658). Byl dva
krát vyzván šógunem, aby se stal 
dvorním mistrem, dvakrát odmítl. Vy
učoval čajovému umem měšťany, jeho 
synové však i feudály. Rodina Sen 
aktivně propagovala školu wabi. Se
noví synové založili každý svou ško
lu, Urasenke, Omotesenke a Mušano-
kódžisenke, které se udržely dodnes. 

Dvorním mistrem u šóguna Iecuna 
Tokugawy se stal Katagiri Sekišú 
(1605-1673), který se zpronevěřil prin
cipům čaje a zavedl rozlišování vý-
značnostl postavení mezi hosty 
v místnosti. Ustavilo se několik škol, 
které pak v rodové posloupnosti pře
dávaly své umění dalším generacím, 
k žádné zásadní změně pojetí však po 
desetiletí až staletí nedošlo. 

Velkou událostí bylo v roce 1686 
náhlé objevení tajné knihy o čajových 
zásadách s názvem Nambóroku, jehož 
údajným autorem je Nambó Sókei, 
mnich z chrámu Nanšúdžl v městě Sa-
kai, blízký žák Rikjúa. Stěžejním té
matem je spiritualita čanoju stylu wa
biča. Instrukce jsou popsány tak jed
noduchými obrazy, že by se mohly 
zdát triviálními. Na takovou kritiku 
kdysi údajně Rikjú reagoval slovy: 
»Jestli ten, komu se tyto pokyny zdají 
triviální, dokáže podle těchto pokynů 
připravit čaj, určitě ho navštívím 
a možná se stanu i jeho ucednikem.« 
Objev Nambóroku nastartoval v době 
Genroku (1688-1704) boom čanoju. 
Bylo to přibližně sto let po Rikjúově 
smrti a celá historie s nalezením vzbu
zuje domněnku, že autorem je sám 
objevitel Tačibana Džicuzan, význač
ný vazal z Hakaty. Boom s sebou bo
hužel přinesl i povrchnost a Snobis
mus. 

Módu účastnit se elegantních seze
ní v zahleděnosti do přeceňovaného 
tradičná kritizoval konfuciánský aka
demik Dazai Sundal Bral si na muš
ku Snobismus, který je bohužel sou
částí čajového dění dodnes. Jeho sou
časník Jabunouči Čikušin, byl vášni
vým vyznavačem Rikjúa a považoval 
téměř všechny směry, které se vyvi
nuly z Rikjúova odkazu, za deforma
ce pravdivé cesty velkého mistra. Byl 
žákem konfucianismu, přesto považo
val čanoju za nadřazenější učení, než 

je konfucianismus nebo buddhismus, 
neboť, jak tvrdil, »je to vyšlapaná ces
ta, jak se naučit sloužit svému před
stavenému a vyjít s přáteli, cesta ur
čená k tomu, aby si člověk neposkvr
nil vlastní myšlenky pozemskými tou
hami a aby se v souladu se zákony 
tohoto světa dokázal chovat skromně 
a udržet své srdce v upřímnosti 
a bezelstnostk. Také Čikušinova kri
tika čajomilců, kteří touto vyšlapanou 
horskou stezkou neumějí jít, je aktu
ální dodnes. 

V pozdní Tokugavské éře se pro
slavil jako velice pokrokový daimjó 
také kritik čajového obřadu Macudai-
ra Fumai (1751-1818). Vystupoval 
zvláště proti zbytečnostem, mudago-
to, které zastírají pravdu čaje. Zlobil 
se, že se čajová setkání odbývají 
v duchu povinného obdivu k hostiteli, 
a pozbývají výchovně společenského 
aspektu. Pro svou kritiku by nalezl 
velmi úrodné pole i na dnešních ča
jových setkáních očadži či očakai. 
Podle Fumaie by měl být čajový ob
řad chápán jako nejzávažnější z čin
ností, které pomáhají vést společnost 
a vládnout v zemi. Fumai vytvořil kla
sifikaci uměleckých předmětů do pěti 
skupin a velice přispěl k identifikaci 
a uchovám mnohých vzácných kusů 
čajového náčiní. 

Pozitivní skutečností v době dlou
hotrvajícího míru doby Tokugawa 
bylo, že došlo k velkému rozkvětu 
domácích řemesel a umění. Vkus 
a potřeby čajových mistrů se projevi
ly v architektuře domů i zahrad, 
v aranžovám květin, v malbě i kaligra-
fii, ale ovlivnily i výrobu předmětů 
z kovu, dřeva, bambusu, výrobu lako
vaných předmětů, věcí z papíru 
a slámy a v neposlední řadě výrobu 
keramiky, porcelánu a skla. Je třeba 
zmímt i výrobu vonných dřevíček a ty
činek Také oblečení pro čajový obřad 
výrazně ovlivňovalo módu a podpoři
lo velkou zručnost designérů a barví-
řů. Lze připomenout techniku vázání 
provázků a dělám uzlů. Etiketa a ja
zyk používané při čajových setkáních, 
tříbily společenské zvyklosti Japonců. 
Beletrie, zvláště pak poezie, měla své 
vyznavače i autory mezi čajovými mi
stry, jejichž zenové vidění a k pravdě 
se vztahující přijímám světa ovlivnilo 
literaturu. 

Na konci Tokugavské éry, kdy byla 
země v hospodářské krizi a uskuteč
ňovaly se reformy Tempo, se jako 
moudří reformátoři a současně vyzna
vači čanoju význačně profilovali To
kugawa NariaM (1800-1860), feudál
ní pán klanu Mlto, a Macudaira Joši-
naga (1828-1890) z Ečizenu. Na po
čátku padesátých let devatenáctého 
století bylo Japonsko nuceno postup
ně otevřít svě území světu, a uzavřít 
tak 250 let trvající období nerušené
ho soustředění na vlastní životní styl. 



Při změně režimu během revoluce 
Meidži prožívalo čajové umění složi
té existenční problémy. Nová vláda se 
snažila čajový obřad zdiskreditovat 
jako feudální přežitek. Byl odsouván 
do sféry scénického divadelního umě
ní. V době, kdy se japonská společnost 
opájela západní filozofií a výdobytky 
vědeckého pokroku, bylo těžké prosa
zovat tuzemské tradice. Mnoho škol, 
příliš spojených s dědičně privilego
vanými skupinami lidí, zvláště s feu
dálními pány, zamklo. Příkladem je 
svého času význačná škola Sekišú. 
Čajový mistr Urasenke Gengensai 
(1810-1877) dokázal vystihnout para
lely s evropskou filozofií osvícenství 
a s hesly rovnost - volnost - bratrství 
a obhájil čajový obřad před vládou 
i veřejností. Zdůrazňoval, že čanoju ve 
své pravdivé myšlence nerozlišuje 
mezi chudými a bohatými, vlivnými 
a obyčejnými, ale že lidé jsou si při 
čajovém setkám rovni, přestože kaž
dý v obřadu zastává jmou pozici. Gen
gensai zdůrazňoval také aspekt šetr
nosti a hospodárnosti, aspekt skrom
nosti a střídmosti. Za důležité výchov
né prvky, zvlášť užitečné v chaosu 
společenské přeměny, považoval Gen
gensai respektování pravidel a vazeb, 
sebekontrolu a vytrvalost, čajovému 
umění vlastní. Gengensai se nebránil 
cizím vlivům, naopak pojetí čajového 
setkám obohatil o obřad, kdy se čaj 
připravuje u stolečku vsedě na židli. 
Vycházel tak vstříc cizincům, pro kte
ré bylo několikahodinové klečení na 
rohožích nesmírným utrpením. Pod 
vedením mistrů, jako byl Gengensai, 
se čajový obřad stal mnohem lidověj
ší záležitostí nežli kdykoliv dříve, na
dále si však zachoval svou charakte
ristickou noblesu. 

Vzmáhající se kapitalismus přinesl 
čajovému obřadu nové patrony. V po
sledním desetiletí 19. století navíc do
šlo k nové obrodě japonských tradic 
a bohatá třída kapitalistů nasměrovala 
svůj zájem k čajovému obřadu jako 
k důležitému prvku společenského vy
žití. Rody jako Micui, Konoike nebo 
Sumitomo, které založily své majetky 
v době Edo a které se v tehdejší době 
přeměnily na velké koncerny zaiba-
cu, projevily aktivní zájem o sběra
telství uměleckých děl meibucu v du
chu Macudairy Fumaie. Nezu Kaičiró 
založil známé Muzeum umění Nezu 
v Tokiu a podobně jako on, také jiní 
zakládali muzea, aby mohli své vyni
kající sbírky předložit široké veřejnos
ti, čímž naplňovali aktivity i sny 
Okakury Tenšina, estéta a filozofa, 
který na počátku století proslavil ča
noju ve světě. Ve stejném duchu re
nesance ůadic byl založen spolek Dai-
šikai, nazvaný podle mnicha Kóbó 
Daiši (744-835). Jeho zakladatelem 
byl Masuda Takaši (1848-1938), ge
nerální manažér Micui. 

Trendy spolku Daišikai souvisejí 
také s velkou pokrokovou změnou ve 
světě čaje. Do čajového uměleckého 
dění byly přizvány ženy, které se dří
ve oficiálně čajových obřadů nezúčast
ňovaly - alespoň ne jako mistryně. 
Zpočátku to bylo spíše politické roz
hodnutí v době čínsko-japonské vál
ky (1894-1895), kdy mnoho mužů bylo 
ve válce. Znovu to byl představitel po
krokové Urasenke, mistr Ennosai, kte
rý čanoju vyučoval válečné vdovy 
i jiné ženy. Některé obdržely i uči
telské mistrovské certifikáty. Do výra-
zovosti čajového obřadu tak pronikly 
i ženské prvky, v dobrém i zlém. M s -
tři-muži měli vždy potíže udržet v me
zích své sklony k okázalé vychloubač-
nosti, ženy na druhé straně mají obtí
že s flirtem a vyumělkovaností. Obojí 
lidská podstata - mužská i ženská -
je však pro čajový obřad přirozenou 
a nutnou součástí. 

Dnes jsou v čajovém obřadu aktiv
ní převážně ženy, což je přinejmen
ším škoda. Mnohdy je čajový obřad 
bohužel chápán více jako příjemná 
zábava či způsob osvojení dobrého 
chovám, i když i to je jeho aspektem. 
Už během doby Taišó (1912-1926) se 
výuka čaje rozšířila jako důležitá sou
část osnov v dívčích školách i v kláš
terních seminářích. Možná je škoda, 
že se v těchto tendencích nepokračo
valo, i když takový způsob použití 
v sobě skrývá i nebezpečí laciné pro
pagace a destrukční popularizace. 

Čanoju se v tomto století vyrovná
vá nejen s ženským vlivem, ale také 
s vlivem velkých společenských změn. 
Japonská touha vyrovnat se technic
ky světu vedla k tomu, že duchovni 
stránka rozvoje byla zanedbávána. 
Rodiče jen málokdy souhlasí, aby se 
jejich synové věnovali čaji, neboť by 
je tak nejspíše nečekalo ani velké 
společenské uznání, ani bohatství. 
Raději chtějí mít úspěšné byznys-
many. Kněz i čajový mistr do určité 
míry ztratili svá výsadní společenská 
postavem duchovního a výchovného 
vedení národa. Přesto má prokazatel
ně v některých místech Japonska 
i dnes názor význačného čajového 
mistra značnou politickou hodnotu, 
zvláště při volbách. Například součas
ný velmistr Urasenke, Sen Sóšicu XV., 
svou autoritou ovlivňuje společenské 
dění v Kjótu. Mnoho osobností čajo
vého světa aktivně působí při obrodě 
kulturních hodnot současného Japon
ska, kdy je třeba změnit zejména 
vzdělávací a výchovný systém v zá
kladních školách. Mnoho mistrů ča
noju si uvědomuje osobní zodpověd
nost a cítí se povoláni k službě. Vět-
šiou učedníků čajového obřadu byli 
a jsou dospělí lidé, jen občas dospí
vající mládež. Výjimečně byly do ča
jového umem zasvěcovány děti, napří
klad tehdy, kdy se syn měl stát násle

dovníkem rodu. Dnes jsou zvány děti i do běž
ných vyučovacích hodin. Učitelé čaje říkají, že 
plný obsah čaje nemůže dítě pochopit může však 
vyrůstat v jeho duchu, což je jistě velkou přípra
vou pro život. 

V dnešním Japonsku se na jedné straně čajo
vý obřad lacině popularizuje v obchodních do
mech, současně však na druhé straně dochází 
k probuzení z úpadku, který způsobily nahroma
děné problémy rodových systémů, nazývaných 
často stejně jako hlava rodu iemoto, ale také vel
ký rozmach konzumní společnosti. 

V poválečném období se čajové umem stalo 
tématem mnoha akademických studií univerzit
ních profesorů, jako byli například Tacusaburo 
Hajaši, Masao Nakamura, Seizo Hajašija a další. 
Mnoho knih bylo napsáno o čajovém náčiní, ča
jových domcích, čajových zahrádkách, ale i o etic
kém, filozofickém a duchovním obsahu čadó. 
Před patnácti lety, kdy Japonsko prožívalo nej-
větší rozmach a utápělo se v zahledění ve vlast
ní prosperitu, to byli mezi jinými i čajoví mistři, 
kteří veřejně prezentovali své obavy o budouc
nost bezstarostných spoluobčanů. Jako by čajo
ví mistři byli svědomím národa. Projevilo se to 
v dobách válečných, kdy se mistři čaje stali po
lovičními disidenty. Čajový mistr by neměl být 
účelově zneužitelný. Základním popisem jeho po
volání je vztahovat se k podstatě věcí a k pravdě, 
zjevované v prázdnotě soustředění, a nikdy se 
jim nezpronevěřovat. 

Systém rodových škol iemoto plnil po staletí 
podobnou roli jako církevní instituce v zápachům 
světě. Jeho zásluhou byly vytvářeny 1 zachovány 
obrovské duchovní a kulturní hodnoty čajového 
obřadu a s čajovým obřadem úzce spojené hod
noty japonské kultury vůbec. Dnes je zřejmá ur
čitá těžkopádnost a vyžilost takového zřízení Po
kud si rodové školy iemoto kriticky připustí svůj 
úpadek a přemění svou ortodoxní samohybnost 
v živoucí a životodárnou službu bhžnímu, mohou 
zachránit i svou obrovskou potenci duchovního 
vedení národa. 



Jiří Šimsa: Já jsem asi tak trochu výjimkou mezi námi, čajovníky a milci čaje. Pro mě nebyl v mládí čaj ani 
koníček ani něco výjimečného, jako tomu bylo u mých kolegů. Čaj jednoho dne vstoupil do mého života 
sám. Na vojně, když jsem si potřeboval odpočinout od toho odporného drilu, jsem se zavíral sám v jedné 
takové malé kanceláři a pozoroval lístky zeleného čaje, jak plují sklenicí, a snil o svobodě. Dodnes si pama
tuji na chuť i vůni čínského Molihua Cha. A na vojně jsem se seznámil i s Lubošem Rychvalským. Jednou 
u stánku na Letné, s pivem v ruce, přišel Luboš s nápadem, že bychom mohli otevřít čajovnu. On už tehdy 
provozoval tu svoji mobilní, a protože věděl, že já jsem profesí stavař a že jsem už dokázal něco nakreslit, 
postavit a rozjet, navrhl, abychom své aktivity spojili a ještě s Alešem Juřinou otevřeli čajovnu »kamennou«. 
Já jsem v té době samozřejmě netušil, že čaj a tato první čajovna by pro mne měly být něčím víc, mělo to 
být jen něco vedle, něco malého, jemného. Po roce jsem ale zjistil, že mne čajovničení přitahuje víc a víc, že 
čaj zabírá v mém životě stále větší prostor - a dnes mohu říci, že s výjimkou rodiny je životem celým. 

• Co je to Spolek milců čaje? 
• To je prostě obchodní společnost, která se zabý
vá dovozem čajů a budováním sítě čajoven, které mají 
značku Dobrá čajovna. Tuto síť zásobuje dovezený
mi čaji, které prodává také velkoobchodně. Udržu
jeme v chodu celou síť a kromě čajů do ní dodává
me také tzv. know-how. To neustále doplňujeme díky 
svým cestám do Asie, do čajového světa. Snažíme 
se zmapovat celou čajovou kulturu a přivézt ales
poň její střípky sem k nám. Rádi bychom, kdyby se 
v našich čajovnách čaj odkudkoli připravoval právě 
t a k jako se připravuje tam. V tom vidím naše poslá
ní. Není umění dovézt čaj, je důležité umět ho při
pravit a vědět, jak ho podat. My dnes nabízíme něco 
přes osmdesát druhů čajů a přiznám, že si nejsem 
úplně jist, jestli způsob přípravy každého z nich je 
ten pravý. To, že je připravujeme s láskou, je bez 
diskuse, jen ta technologie - někdy nevím. A jednou 
bych chtěl dosáhnout toho, že až mi někdo řekne, 
že ten a ten čaj se dělá j inak tak já odpovím: »Ne, 

ne, chlapče, já jsem tam byl a naučil jsem se to pří
mo od těch lidí tam.« 
• Kdy s e s ty osobně setkal poprvé s čajem na 
plantáži? 
• To bylo v roce 1995 v Indii, v Assamu. Tam jsem 
si poprvé sáhnul na čajový keř. Pro mne to byla nád
herná a rozhodující chvíle, protože čaj nejenže mi 
vstoupil do života, ale přitáhl mne do Asie, kterou 
od té doby pravidelně navštěvuji. Díky čaji jsem měl 
možnost setkat se s různými typy náboženství, např. 
s buddbismem, a za to mu děkuji. Já jsem nikdy ani 
netušil, protože jsem z přísně ateistické rodiny, že 
někdy budu vědět něco o východních filozofiích 
a náboženstvích. 
• Jaké byly tvé první čajovnické dojmy z Číny? 
• Čína je tradiční a klasická čajová země. První 
zmínky o čaji pocházejí právě z ní a váží se k době 
2700 př. Kr. Čaj je v Číně součástí života, kultury, 
poezie, všeho. Nikdo z toho ale nedělá žádnou vědu. 
Je to naprostá přirozenost. To je na tom úžasné. 



Byl jsem v Číně před třemi lety a teď 
podruhé a stále mohu tvrdit, že čaj je tam 
obsažen všude; jako zelená nit, která se 
táhne celou společností, od těch nejchud-
ších až k těm nejbohatším vrstvám. Čína 
se za ty tři roky neuvěřitelně změnila, ale 
přístup k čaji a jeho pití zůstávají neměn
né. To mě fascinuje. 

Jsem šťastný, že mne na cestách vzdá
lenými zeměmi může vést čajové téma. 
Sám bych tam určitě jen tak nejel. Čaj 
mne vždy zavede někam, kde nacházím 
místa turisticky ještě zcela neobjevená. 

Na rozdíl od Luboše příliš nevěřím na 
»Mistry«. Mě baví opravdovost a takové 
ty všední věci; to mě osloví víc než set
kám s nějakým Mistrem. Protože v Číně, 
a vlastně tam na Východě všude, se za 
Mistra vydává skoro každý tak jsem si 
jednoho dne řekl, že už se tím, kdo je 
»Mistr« a kdo Mistr, nebudu dál trápit. 
• Jak vznikla CD »Čaj, který se dá po
slouchat, hudba, která se dá pít«? 
• Hluboce se mě dotýká to, co se ode
hrává v Tibetu. Je to sice v jakémsi roz
poru s tím, že jezdíme do Číny, uzavírá
me s Číňany obchody, a podporujeme tak 
jejich civilizaci, ale na druhou stranu, si
tuace v Tibetu nám nedává spát. Pořád 
jsem uvažoval o tom, jak pomoci. Kdyby
chom někam poslali peníze, což by urči
tě šlo, mohly by se cestou někde »vypa-
řit«. To jsme nechtěli, ale vzpomněl jsem 
si, že jsme při své první cestě do Indie, 
kdy jsme jako vždy kromě návštěvy ča
jových plantáží a zkoumání čajových 
vzorků chodili i po místních pamětihod
nostech, objevili Tibetan Refugee Selfhelp 
Centre v Darjeelingu. Tábor leží poblíž 
jeskyně, kde podle pověsti zazněl Indrův 
hromoklín (dorje), a toto posvátné místo 
pak dalo název jak městečku, tak čaji. 
Někteří z Tibeťanů pracují na čajových 
plantážích, ale dělají i jinou práci. No, 
a mně napadlo, že právě těmto běžencům 
bychom mohli nějak pomoci. 

Tou dobou jsme v čajovně na Václav
ském náměstí pravidelně pořádali pří
jemné koncerty relaxační hudby, a tak 
vznikl nápad zaznamenat je, vydat na CD 
a výtěžek z prodeje věnovat Tibeťanům. 
Vydali jsme pět set CD a díky tomu, že 
všichni účinkující hráli zadarmo a ani my 
jsme z prodeje neměli žádný zisk jsme 
za dva roky nastřádali určitou sumu. CD 
jsme prodávali výhradně v Dobrých ča
jovnách po celé republice. 

Já jsem se p a k při jedné ze svých dal
ších cest do Indie setkal s představeným 
toho tábora. Ukázal jsem mu CD a vy
světlil situaci. Jeho to hodně zajímalo, 
a když jsem ho požádal, aby sám navrhl, 
jakou formou jim můžeme nejlépe pomo
ci, popsal mi jejich situaci. Mají prý, co 
se týče financí, určitou podporu ze západ
ní Evropy, odkud dostali např. tiskařské 
stroje. Jejich využitím pak vydělávají na 
provoz tábora. Od jiných sponzorů mají 
např. vybavení lékařské kliniky. Namítal 
jsem, že náš dar nemá tak velkou finanč
ní hodnotu, abychom mohli zakoupit rent
genový přístroj nebo tiskařský stroj, a tak 
přišla nabídka, abychom podpořili práci 
těch nejstarších obyvatel tábora, kteří 
neumějí nic jiného, než ručně vázat nád
herné koberce, tím, že od meh několik je
jich výrobků odkoupíme. Vybral jsem tedy 
některé vzory a za půl roku se deset ori
ginálů objevilo v Čechách. Koberce jsou 
teď vystavovány v Dobrých čajovnách, 
a jak to vypadá, tak v nich asi i zůstanou. 

• Jak se pije čaj v Číně? 
• Když člověk přejíždí z jedné provincie 
do druhé, setkává se s trochu odlišnými 
způsoby přípravy i pití čaje. Z devadesá
ti procent se však vždy jedná o čaj zele
ný. Většinou je to čaj kvalitní a pije se 
převážně ze zavařovacích sklenic. To je 
věc, která milovníky čaje v Číně vždy šo
kuje. Po chvíli všem ale dojde, že je to 
velmi praktické. Jsou to normální půllit
rové zavařovací sklenice se sroubením 

V čínských čajovnách je vesměs povoleno 
kouření a čaj se pije ze všeho, co dům dá -
z porcelánu, keramiky i zavařovaček 

nahoře. Dnes se dokonce už začaly spe
ciálně pro tento účel vyrábět s uzávěrem 
a gumou. Číňané většinou nevědí, co se 
děje už za nejbližším kopcem. Ono je to 
vlastně ani tak moc nezajímá. Každý Čí
ňan je přesvědčen, že to, co má nebo dělá 
on, je to nejlepší, a tak se tradiční způ
soby přípravy a podávání čaje v různých 
krajích Číny odlišují, ale zavařovačky jsou 
všude stejné. Čaj je tak důležitou součástí 
každodenmho života, že ho Číňané mají 
neustále s sebou. Ať jsou v práci nebo na 
vycházce, pořád mají u sebe zavařovací 
sklenici se zeleným čajem. Je to samo
zřejmě praktičtější než nosit konvičku. 

Když jsme se vrátili z Číny v roce 1997, 
chtěli jsme to aplikovat i u nás, jenomže 
jsme okamžitě narazili na jeden zásadní 
rozdíl. V Číně je všude k mám horká voda 
I ve vlacích jsou všude bojlery s horkou 
vodou a průvodčí obchází kupé a každou 
chvíli vyměňuje termofory. Když se uby
tujete v hotelu, vždy dostanete termosku 
s horkou vodou a v pokoji na stole je při
praven čaj, jen ho přelít. 
• Jak to vypadá v praxi-oni si čaj vždy 
znovu přelévají? 
• Díky tomu, že čaj je kvahtm, je možné 
ho vyluhovat několikrát. Často Číňanům 
vůbec nevadí, že čaj té horké vodě nedá
vá už téměř žádnou chuť. Prostě pijí jako 
i při jiných příležitostech převařenou 
vodu. A to převaření je velmi důležité. 
• Ty ses právě vrátil z Číny, kde jsi byl 
již před třemi lety. Co se změnilo? 
• Je cítit trochu větší svoboda. Před tře
mi lety jsem měl pocit, že se každý kaž
dého neustále bojí. Bojí se tak hodně pro
to, že nikdo neví, kdo je ten druhý. Při
padalo mi, že jsou jako ovce a nedokáží 
si bránit svou osobní svobodu. Jednou 
jsem ve vlaku zažil, že si k jednomu Čí
ňanovi přisedl cizí člověk který prochá
zel vagonem, a normálně mu prohrábl 
otevřenou tašku. Všechno si prohlédl, 
vrátil a beze slova odešel. Policie to ne
mohla být, ta vypadá j inak Jindy jsem 
zase zabloudil a vešel do uličky, ale uká
zalo se, že to je vchod do dvora. J a k jsem 
hledal cestu ven, octl jsem se nakonec až 
v nějakém obývacím pokoji. Jediné, co ty 
lidi asi překvapilo, bylo to, že vypadám 
trochu j inak než vypadají obvykle šťáry. 
Vůbec je nevzrušilo to, že jsem jim vešel 
do bytu. Dnes už si svou osobní svobodu 
víc chrání a víc užívají. 

Ki Pan Ča čili »Čaj šachového kamene«. Legenda praví, že v lesích na svazích hory XI Šan 
narazil před mnoha lety jakýsi rolník na obrovský hranatý kámen, na kterém hráli dva starci 
šach. Partie to byla zajímavá, a tak ji sledoval až do závěru. Pak sešel do vesnice, kde s údivem 
zjistil, že tam žijí lidé o několik generací mladší než ti, které opouštěl - během chvíle, kdy 
pozoroval hru, uběhly desítky let. Vydal se tedy nahoru, aby starce požádal o vysvětleni, ale 
místo nich ležela na kameni jen šachovnice a na ní semena čajovníku. Zasadil je tedy, a založil 
tak první čajovou zahradu na tomto místě. 



Nejmarkantnější je však stranou a vlá
dou odsouhlasená změna ve vztahu k pe
nězům. Dnes je ekonomika nejdůležitěj-
ší ze všeho a sami Číňané říkají, že když 
se něco děje v zájmu zisku, tak je to po
voleno. Kvůli penězům se může v pod
statě všechno. Čínská ekonomika se vel
mi rychle rozvíjí, i když v podmínkách pro 

• Mění se s lety a se zkušenostmi tvůj 
vkus? Máš nějaký oblíbený čaj? 
• Určitě se mění. J a k se tak lety propí
jím různými čaji, měl jsem období, kdy mi 
některé čaje chutnaly více než jiné. Dnes 
ale už žádného favorita nemám. Jaksi 
jsem osvobozen od jakýchkoli preferen
cí. Dnes si vybírám intuitivně. 

nás nepředstavitelných. Z našeho pohle
du je to docela krutá společnost. Neexis
tují tam sociální programy. Já jsem ni
kde v Číně neviděl jedinou sanitku. Vy
ptával jsem se a bylo mi řečeno, že když 
tam někoho porazí auto, zraněný zůsta
ne ležet, pokud mu někdo náhodou ne
pomůže. Neznají nic takového jako 
pojištění nebo důchod. Penzi poskytuje 
stát jen vybraným profesím nebo někte
ré velké podniky svým bývalým zaměst
nancům. Když ale takový podnik ve kte
rém nějaký Číňan pracoval a myslel si, 
že je zajištěn, zbankrotuje, nedostane vů
bec nic. Zkrátka - rozvoj čínské ekono
mik}7 není »brzděn« něčím takovým, jako 
je odliv peněz do rozpočtu na sociální za
bezpečení, penze, zdravotnictví atd. 
• Jak se pije čaj na vesnicích? 
• Viděl jsem tam čajovničky, kde se pilo 
z toho, co dům dal. Ze zavařovacích skle
nic, z porcelánových i hliněných konvi
č e k Taková čajovna je něco jako naše 
hospůdka. Běžné jsou čajovny, kde se 
i vaří, prodává alkohol a čaj se podává 
k jídlu samozřejmě a zdarma. Ve městech 
je sem tam možné najít skutečnou čajov
nu, ale to je většinou atrakce pro turisty. 
• Jak nakupujete čaj? Ochutnáváte pří
mo tam? 
• Tam jezdíme navazovat kontakty, čaj 
samosebou ochutnáváme, ale rozhoduje
me se až doma - musíme čaje připravo
vat v naší vodě. Tam vždy vybereme jen 
vzorky, které si buď přivezeme nebo si 
je necháme poslat, a degustace probíha
jí tady. Na základě degustací, které jsou 
anonymní a na něž zveme čajovmky i ča
jové tovaryše, pak vybereme konkrétní 
vzorek kterému jsme při degustaci při
dělili jen určité číslo, a ten objednáme. 

• Navštívil jsi i Japonsko. Jaký je roz
díl mezi čínským a japonským čajem? 
• Jako se liší čínská a japonská kultu
ra, tak se liší i jejich přístup k pití čaje. 
Přiznávám, že je mi čínský' způsob pití 
čaje bližší. Zdá se mi přirozenější. V Ja
ponsku mi setkám s tou stále propraco
vanější technologií, technikou přípravy 
a způsobem podávání připadalo až pří
liš vyumělkované, nepřirozené. Tam se mi 
stalo, že jsem měl radost, když mi byl jed
nou podán čaj do plastového kelímku 
a tím byla narušena ta pro mne nepřija
telná preciznost. 
• Ale u každého kláštera, kdekoli, vždy 
najdeš konvici s horkou vodou a můžeš 
si připravit dobrý čaj... 
• To je fakt, ale mne zklamalo hlavně to, 
že jsem neviděl nikoho, kdo by ji použil. 
Hojně se však popíjelo u nápojových 
automatů, kde se čaj prodává v plechov
kách. V automatech i restauracích se 
v plechovkách nabízí Cola, Fanta, Spri
te, Oolong nebo Senča. V supermarketech 
si můžeš koupit tak jako u nás halenou 
vodu čaj v plastových nádobách. On se 
sice běžný čaj, jako je např. Hodžiča, 
Genmaiča nebo Banča, pije intenzivně, to 
ano, ale v domácnostech to vypadá t a k 
že v lednicích je k dispozici velká plas
tová nádoba s již připraveným, tedy kou
peným hotovým čajem. Nejdřív jsem se 
zhrozil, když jsem to viděl, a říkal si, že 
tudy cesta nevede, ale ona asi vede. 

Japonci sami mi vysvětlovali, že prá
vě proto, že mladá generace ztrácí zájem 
0 tradiční formy pití čaje a o tradiční kul
turu vůbec, výrobci a producenti hledají 
jiné způsoby, jak mezi mladé čaj dostat. 
1 čajový obřad sám je pro většinu sou
časných Japonců něčím velmi vyumělko-

vaným a pro běžný život neupotřebitel-
ným. Proto se dnes organizují nové čajo
vé obřady pro větší počet lidí. Já jsem se 
jednoho takového zúčastnil. Nepodával se 
zelený práškový Mačča, ale lístkový Sen
ča. V průběhu obřadu byl podán výklad, 
v čem se liší od toho tradičního, účastní
ci si navzájem servírovali zákusky a paní, 
která čaj připravovala, klidně konverzo
vala s hosty. Vše bylo uvolněné, přátel
ské, ne tak svázané jako při skutečném 
čajovém obřadu. 
• Pokud se čínská ekonomika skuteč
ně bude rychle rozvíjet, tak čínský čaj 
možná čeká totéž, nebo ne? 
• Bojím se toho a myslím, že je to prav
děpodobné. Před třemi roky jsem nikde 
v Číně neviděl prodávat čaj v plastových 
lahvích, letos už to ve velkých městech 
začalo taky. 
• Vraťme se k tvému cestování. Co je 
jeho smyslem? 
• Já se vždy snažím navštívit všechna 
místa čajově známá nebo dokonce obje
vit ještě další, neznámá. V Číně jsem byl 
v Junanu, Fujanu, Anhui, Žejangu, Guang-
dongu a také v provincii Jiangsu a letos 
jsem se dostal do provincie Guangxi, kde 
jsme zatím kontakty neměli. V tom spat
řuji hlavní smysl mého cestování -
v objevování nepoznaného, mapování 
toho již známého a uvědomování si své 
nicotnosti. 

Letos jsem se díky tlumočníkovi, který 
mne doprovázel a má tam rodinu, dostal 
do města Guiping, kde se vyrábí delikát
ní čaj Qi Pan na úbočí hory XI Šan. Vy
rábějí ho mnišky v buddhistickém kláš
teře. Na vrcholu hory je mužský klášter 
a dole na úbočí ženský. Mnišky se sta
rají o plantáže, trhají čaj a zpracovávají 
ho - a je vynikající. Produkují ho ale jen 
v omezeném množství a většinou se pro
dává do novodobého zakázaného města 
v P e k n g u vládním a stranickým funkci
onářům. Podařilo se mi dohodnout s nimi 
nějakou dodávku i k nám. Měl jsem štěstí, 
protože ml ukázaly celý postup tradiční 
ruční výroby tohoto čaje. Tento způsob 
se používá už jen výjimečně. 

Představená tohoto kláštera jako mniš
ka příliš nevypadá, protože má dlouhé 
vlasy. Vyprávěla mi, že když ještě byla 
obyčejnou mniškou, za kulturní revoluce 
ji donutili na veřejnosti jíst maso, a pro
tože tak porušila jedno základní pravid
lo mnlšského života, přestala si tehdy se 
svolením své představené holit hlavu. 

Co se týče cestování samotného, je sa
mozřejmě důležité, aby mladí cestovali. 
Důležitější je ale, aby věděli, proč cestu
jí. Aby cestovali za něčím, ne kvůli ces
tování samotnému. Všude se dá něco 
objevovat a je dobré, když se na to člo
věk připraví. 
• V čem se čaje z jednotlivých oblastí 
Uši? 
• Rozdfly vycházejí z přírodních podmí
n e k Všude je vždy jiná půda, ne úplně 
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stejné podnebí a místní čajovník je větši
nou jiná varieta. Výsledný čaj je trochu 
jinak zpracován a má p a k specifickou 
chuť. Skoro všude se vyrábějí zelené čaje. 
Ve dvou provinciích se produkují čaje 
červené. V provincii Fujian jsou to hlav
ně částečně fermentované čaje. Zjistil 
jsem, že jejich původní čínský název je 
modrozelené čaje. To se mi líbí mnohem 
víc než název polofermentovaný nebo po-
lozelený. V J u n a n u se dělá například 
tmavý, dvakrát fermentovaný čaj. 
• Umíš čínsky? 
• Kdepak jen několik základních frází. 
Ale je docela zbytečné je používat. Když 
je občas použiju, Číňan mi rozumí, myslí 
si, že umím dobře čínsky, a vzápětí na 
mě rychle něco vychrlí a já jsem v kon
cích. V Číně se nedá moc cestovat bez 
tlumočníka. Člověk se domluví ve velkých 
městech, v hotelu nebo s taxikářem. V ex
portních společnostech, s nimiž obchodu
jeme, se vždy najdou jeden dva Číňané, 
kteří umějí anglicky, ale to je tak všech
no. 
• Čím tě kromě čaje Čína uchvátila? 
• Vždy jsem fascinovaný její velikostí 
a vlastně velikostí všeho v ní. Možná je 
to tím, že jsem Čech z malé země. Ne
máme pořádně vysoké hory nebo moře. 
Mě vždy uchvátí pohled na rozlehlé úze
mí pouští, hukot oceánu. Trekking v roz
lehlých pralesích na hranicích s Barmou, 
kde žijí kobry, krajty, medvědi a ještě do
konce tygři, mi dělá vyloženě dobře. 

Vždy jsem také potěšen tím množstvím 
lidí. Zvlášť příjemné je to z pohledu ob
chodníka. Tiše jim závidím, protože vím, 
že ať vyrobí nebo dovezou cokoli, vždy 
se najde někdo, komu to lze prodat. 

Uvědomil jsem si, že právě proto, že 
je tam tolik lidí, nelze zevšeobecňovat. 
Nedá se říci, že Číňané jsou takoví nebo 
takoví. V každém mnohamilionovém měs
tě je určitě deset nebo sto tisíc podvod-
mků, ale právě tak tam je také deset nebo 
sto tisíc moudrých, krásných a hodných 

Udí. Nebo skvělých zpěváků. Takže i když 
se na cestě člověk setká s větším množ
stvím určitých typů lidí a měl by tenden
ci říci, Číňané jsou takoví a takoví, tak 
v Číně toto neplatí. Vždycky se jedná 
o nepatrný vzoreček populace. 

Další věc, o které bych si dovolil pro
hlásit, že je něco jako národní nemoc, je 
to, že Číňané se vlastně nezajímají o nic 
jiného než sami o sebe. Všechny rozho
vory se vždy stočí k tomu, jak je Čína 
dokonalá a skvělá a jak za třicet let pře
dežene Ameriku. 
• Čína přece vždy byla Říší středu... 
• Já jsem se ke svému překvapení v li
teratuře dočetl, že to není pojem geogra
fický nebo něco jako »pupek světa«, ale 
že to spíše souvisí s buddhismem a vý
znamem »střední stezka«. Tomu se mi 
však nechce věřit, 
• Není to jedna z příčin, proč jsou Čí
ňané spíše nevýbojní? Vždyť na rozdíl 
od Angličanů a Portugalců, kteří na lo
dích ve středověku dobyli svět, Čína 
měla loďstvo i kompas, ale zůstala 
doma zahleděná sama do sebe. 
• Mám pocit, že Číňané jsou v podstatě 
velmi mírumllovm lidé, a proto vůbec ne
chápu, co se to stalo s tím Tibetem. Čína 
přece nikdy nevyhrála žádnou válku. Do 
čeho se pustila, to projela. Tibet je dnes 
téma, o kterém Číňané nemluví. Ne pro
to, že by jim to nějak vadilo, že by se za 
to styděli. Z jejich pozice je to jasné - oni 
přeci Tibetu pomohli! Pomohli jmi zkul
turnit se, jít kupředu. 
• Máš v Cíně nějaké přátele? 
• Je velmi těžké prokouknout, do jaké 
míry je přátelské chování ze strany Čí
ňana skutečným přátelstvím nebo jen ob
chodní či jinou zdvořilostí. Setkal jsem se 
tam s mnoha lidmi, ale myslím si, že jen 
o jednom z nich bych mohl říci, že jsme 
přátelé. Cítil jsem, že je skutečně dojat, 
když jsme se loučili. Je to mladý obchod
ník, umí dobře anglicky a už byl v Evro
pě. Je to typ moderního Číňana. 
• A co třeba telefony, faxy, e-maily? Je 
to tam již běžné? 
• To ano. U nás máme stále o Číně 
zkreslené informace. My si myslíme, že 
tam internet potírají, ale nejvíc reklamy 
je tam teď s výjimkou piva na interneto
vé stránky. Ze všech stran, na všech bil-
boardech je vidět nápisy »china.com«. 
Hýbe se to. Ovšem jen někde. Jsou ob
lasti, kde nemají elektřinu. Ale tam, kde 
to jde dopředu, v těch několika velkých 
městech, je to neuvěřitelný fofr. 
• Bude Čína za dvacet let na špici svě
tového vývoje? 
• Já si myslím, že např. ve městech, jako 
je Šanghaj nebo Fučou, už dnes »Západ« 
dohnali. V některých částech těchto měst 
jsem už nedokázal rozeznat, jestli jsem 
v Číně, nebo v Japonsku. A taková místa 
se rychle rozšiřují. Rozdíl mezi bohatý
mi a chudými se samozřejmě bude ještě 
více prohlubovat. 

Představená kláštera nejen dohlíží na kvali
tu vyráběného čaje, ale musí zajistit i odbyt. 

Nemyslím si, že se čínští rolníci doká
ží sjednotit, založit třeba odbory a poža
dovat vyšší výkupní cenu rýže. Těch se 
ten rozvoj opravdu nedotkne. Obávám se 
ale, že jednoho dne jim dojde trpělivost, 
vezmou do rukou motyky a potáhnou na 
Šanghaj. To je v dějinách Číny obvyklé. 
• Vy teď v Dobrých čajovnách podáváte 
nejrůznější druhy čaje z celého světa. 
Už to je samo o sobě určitým unikátem. 
Možná, že byste mohli v budoucnu 
uspořádat mezinárodní setkání čajov-
níků z celého světa... 
• Zjistil jsem, že výrobci čajů z jednotli
vých oblastí v podstatě neví nic o té zemi 
hned vedle. Oni jsou skuteční odborníci, 
co se týče jejich čaje, ale vědí málo nebo 
vůbec nic o jiných čajích. My už máme 
kontakty na konkrétní osoby ve všech ča
jových zemích a mne právě před několi
ka dny v Číně napadlo, že bychom mohli 
uspořádat mezinárodní setkání, nějakou 
konferenci, kde by se setkali producenti 
čajů z Japonska, z Číny, Tchaj-wanu, 
Indie, Srí Lanky, Turecka nebo z Afriky. 
Všichni jsou skutečně nesmírně pyšní na 
ty své čaje, ale bohužel navzájem o sobě 
neví. Ne, že by měl vzniknout nějaký 
univerzální čaj, ale právě n a o p a k Smys
lem toho setkám by mělo být, aby si uvě
domili jak svoji kvalitu, tak i rozdílnost 
svých produktů. 

Jsem trochu smutný z toho, že např. 
na Tchaj-wanu producenti čajů napodo
bují určité slavné značky. I když mají ty
též rostliny a používají stejné technolo
gie, nemohou napodobit složení půdy, 
místní klima atd. Čaj, který vyrobí, se sice 
jmenuje stejně, ale není tak kvalitní. 
A někteří západoevropští obchodníci toho 
zneužívají a zaměňují originál za plagiát. 
To mě nebaví. Totéž dělají Japonci 
v Indii. Protože je tam levnější pracovní 
síla, pěstují a produkují známé japonské 
čaje tam. Jenomže to jsou zase kopie. 

Na konferenci by si čajovníci z celého 
světa neměli předávat své know-how, ale 
více si uvědomit, v čem tkví podstata kva
lity jejich čaje a jeho nenapodobitelnost. 

Za BARÁKU se ptal V. M. 

http://�china.com�


• Jak se stalo, že se Australanka, která žila nějakou dobu 
v Japonsku, ocitla v čajovně ve španělské Granadě? 
• V Granadě jsem studovala flamenco. Zajímám se o hodně věcí, 
ale nejvíc o tanec. Granada je centrem flamenca. Žije tam velká 
muslimská komunita, a tak jsem si sehnala práci v čajovně. 
• Proč právě v čajovně? 
• Vždycky, když jsem potřebovala nějaké peníze, pracovala jsem 
buď ve vegetariánské restauraci, nebo v čajovnách. Mám veli
ce ráda čaj ve všech rovinách, se kterými je spojen. Ať už se to 
týče chuti, vůně nebo relaxačních a léčebných účinků. 
• Jak ses k čaji dostala poprvé? 
• Vystudovala jsem v Austrálii japonštinu. Pak jsem odjela do 
Japonska a okamžitě se začala různě čistit, začala jsem zdra
vě a správně jíst, což tehdy bylo v Japonsku daleko snazší než 
v Austrálii, a začala jsem objevovat a pít čaj. Tehdy jsem nevě
děla přesně, co bych chtěla dělat, a tak jsem si vy
dělávala tím, že jsem učila Japonce ang
licky. Mimochodem, anglicky jsem 
učila i dva učitele čajového ob
řadu, pracovala na sobě a stu
dovala japonskou kulturu 
a zenbuddhismus. Studo
vala jsem také japon
ský tanec butó a tři 
měsíce na farmě 
s Minem Tanakou. 
Studovala jsem 
taky šiacu. Dnes, 
pokud bych to 
měla specifiko
vat, jsem taneč
nice a terapeu
tická masérka. 
Když jsem žila 
v Japonsku, tak 
jsem se samo
zřejmě všude se
tkávala s čajem 
a hodně mě zajímal 
i japonský čajový 
obřad. 
• Čajový obřad je ale 
pro Australana i Evropa
na nepochopitelný a téměř 
nudný rituál. Jak ses s ním 
poprvé setkala? 
• Nazvala bych ho velmi pomalým 
a dlouhým probouzením. Čaj je jedním 
z vůdčích aspektů japonského stylu života, ja
ponské senzitivity. Je to úplně obyčejná věc, ale Japonci ji pro
vozují t a k že se stane relaxací a rituálem. Člověka to přivede 
zpátky do přítomnosti. A nemusí se jednat přímo o čajový ob
řad. Je to i v tom, jakým způsobem vám v kterékoli japonské 
rodině čaj servírují a nalijí. Ale právě t a k téměř obřadně, se 
pije čaj i v restauracích. Aniž bys o to požádal, téměř všude 
podávají velmi kvalitní čaj. 

To, jak ti v japonské rodině nalijí čaj, je součástí způsobu, 
jakým žijí. Velmi vědomě, soustředěně, ohleduplně, pozorně. Já 
si nevzpomínám, že by mne první čajový obřad nějak překva
pil, protože jsem čaji a způsobu jeho pití přicházela na chuť 
postupně. Lze říci, že duch čaje i zenu proniká celou japon
skou společností. Je v chrámech, v tom, jak se lidé stýkají, v nej-
menších domech a pokojích. 

Když se ohlížím a vzpomínám, můj australský přístup k čaji 
byl velmi pasivní, jako u ostatních Australanů, Evropanů i Ame

ričanů. Cesta od čaje jako obyčejného, bezmyšlenkovitě konzu
movaného nápoje k něčemu, co je neoddělitelnou součástí du
chovna, byla postupná a dlouhá. Tím, že jsem studovala butó 
a zpočátku i kaligrafii, jsem se také dostávala k zenbuddhismu. 
Zen je přístup k životu. Čajové obřady jsou v tomto smyslu jed
ním ze způsobů, jakým zenový buddhismus proniká do každo
denního života. Možná je to taková zenová technika. 
• Jak bys tedy těm, kteří dosud pili čaj běžným způsobem, 
popsala výhody a zvláštnosti takového pití čaje, o který jde 
v Japonsku a stále častěji i v čajovnách u nás a ve světě? 
• Je to oslava přítomnosti, oslava čaje, vody, šálku, ze kterého 
piješ. Nemusí na tom být nic vnějškově zvláštního, ale duch pří
tomností je i v těch nejlevnějších šálcích z bleších trhů v Kjótu. 
• Takový čajový obřad je ale pro nováčka hezky nudnou a zby
tečně dlouhou záležitostí... 

• Zápaďan se nemůže s něčím tak odlišným, 
jako je čajový obřad, samozřejmě srovnat. 

Má trochu obavy, nevydrží sedět, 
a protože nechápe, o co jde, nudí 

se. Nejraději by se sebral 
a odešel, ale to nejde. 

• Ty ses někdy také 
chtěla sebrat a odejít? 

• Ne přímo odejít, jen 
jsem se cítila velmi 

nepohodlně. Pro 
mě to tenkrát bylo 

příliš tiché. 
• Nepřekvapila 
tě chuť práško
vého zeleného 
čaje, který se 
při čajovém ob
řadu podává? 
• Ne, já jsem ho 
už předtím pár

krát měla a do
cela mi chutnal. 

Při svých prvních 
čajových obřadech 

jsem vnímala přede
vším eleganci a krásu 

všeho, co je s tím spoje
no. A tím má fascinace ja

ponským čajem asi začala. Na
učila jsem se oceňovat skrytou 

krásu čajových konvic a šálků 
i v domě, kde jsem bydlela. 

• Jak jsi pila čaj, když jsi žila v Japonsku? 
• Tak na tohle se mě ještě nikdo neptal. Musím si vzpome
nout. I tohle se vyvíjelo postupně. Já jsem žila v Japonsku cel
kem pět let a věci se samozřejmě vyvíjely. Život na Dálném vý
chodě je jaksi velmi pozvolný, a i když se změny odehrávají, 
člověk si jich dlouho nevšimne. Já jsem své pokroky většinou 
zaznamenala jen tehdy, když jsem měla nějakou novou návště
vu z Austrálie nebo z Evropy. Tihle lidé mi najednou připadali 
tak velcí, hluční, jako by byl jejich osobní prostor větší, než jaký 
jsem kolem sebe měla po několika letech života v Japonsku já. 
To mě přimělo k tomu, abych začala jemnosti a delikátnosti 
japonského stylu života víc vnímat. Aniž jsem si toho plně vě
doma, jsem už dnes možná daleko více ovlivněna japonským 
stylem života, přestože žiju v Evropě a vypadám západně; ne
evropské je to, jak jím, jak se živím, čím se zabývám. Když jsem 
žila v různých pronajatých místnostech v Japonsku, dělávala 
jsem si čaj jako Japonci - vždy ráno konvičku čerstvého čaje 

ČAJ V KJÓTU 

Nit mého života propletla exotická vzdálená místa. To, co bylo 
kdysi tak exotické a vzdálené, se stalo mttmním a přítomným. Dodnes 

cítím naplno vůni santálových tyčinek a kimona, slyším šelest hedvábí na 
rohožích tatami a vidím půvabné pohyby ruky, jež našlehává zelený čaj. Jsem 

zamilovaná do ticha a ohromená životností přítomnosti - slova byla tak vzdálená 
a prázdná, prázdnota byla naplněna smyslem. Kdosi pro mne připravuje čaj a já sedím kousek 

od něho, právě tak jako on, v takové pozici jako on. Vidím hladké černé vlasy a tvář, na které 
není poznat věk. Ten okamžik je mimo čas a dodnes se vpaluje do paměti silou přítomností. Všechno 

je úhledné, krásné, čisté, na všem je oceňována přirozenost V japonštině mají pro slova hezk)) a čistý 
stejný výraz - kirei. Jako by ty dva stavy věcí nešlo od sebe oddělit Ještě jedno slovo miluji. Bi znamená 

nádherný. Bi není spojeno s pýchou, je to spíše tichá, rafinovaná elegance, kterou si s ničím nelze splést 
Miluji bi okamžiku čajového obřadu, cítím, že jsem ve spojem s pradávnými duchy tohoto místa. Něco šeptají 

a mluví ke mně skrze čajového mistra a prastarou tradici, kterou se mnou sdílí. Hrubě tvarovaný, rustikální 
čajový šálek, pečlivě vybraný právě pro zimní sezonu, leží přede mnou na tatami. Pamatuji se na upracované 
ruce starého muže, čisté a vrásčité jako větve starého stromu, teď vyčnívající z nejlepšflio nedělního kimona. 
V čajové místnosti jsou všechny věci propojeny, vše čiší porozuměním a vratřním klidem. Hrubé tvary jsou vlastně 
velmi promyšlené, na první pohled hrubá struktura látek je velmi hladká. Kovový kotlík jemně zpívá, je slyšet 
vařící se vodu. Jsem v bezpečí, teple a plna, ačkoliv jsem ještě nic nesnědla. Malým oknem je vidět kobercem 
sněhu pokrytou zahradu s malým mostem nad rybníkem, s kameny a holými větvemi sakur. Toto je zimní 
čajová místnost protože ve stejné zahradě jsou čajové místností pro čajovou sezonu, aby tak mohl její 
návštěvník o to více každou sezonu ocenit odpovídajícím výhledem. S hlubokou úklonou je mi nabídnut 

šálek čaje. To, co bylo mou osobností, je naprosto zbytečné a nepřirozené, tak vzdálené prostotě tohoto 
okamžiku. Cítím se skromně a opravdově. Itadakimasu, poděkuji. Cítím se doma. Čaj v Japonsku je 

součást zenové praxe. Je to vědomě vykonávaný rituál každodenní aktivit}', který člověka přivádí 
zpět k hlubšímu prožívání přítomnosti. Zen je často popisován jako umění žít, cvičení 

pozornosti v rámci každodenních aktivit O tom, jak moc je zen součástí všedního života, 
svědčí to, že dnes čajové obřady praktikuje mnohem vic žen v domácnosti než 

zenových mnichů. V čajovně je hluk. Je pozdě odpoledne a to tu bývá plno -
univerzitní studenti, muslimové na své cestě z nebo do mešity, mladí 

milenci nebo hledači duchovna, kteří spolu diskutují o neuvě
řitelně intenzivní směsi katolicismu a islámu tohoto 

mystického a nezapomenutelného 
místa. 



na probuzení a potom přes den šálek vždy, 
když jsem dostala chuť. Zpočátku jsem 
si nebyla vědoma dalších rovin s čajem 
spojených, to přišlo až později. Ale 
netrvalo to dlouho, možná jen jeden 
rok. 

Život v Kjótu je přeci jen tro
chu jinačí než v jiných japonských 
městech. V Kjótu je hodně starých 
chrámů a mistrů různých řeme
sel, a tak je tam vždy možno se
tkat se s jinými Evropany či Aus
tralany, kteří tam studují čajový 
obřad, ikebanu, kaligrafii, zenbud-
dhismus, aikido, hudbu, tanec. . . 
Byla jsem čtyři roky součástí téhle 
umělecké komunity. Žila jsem navíc s ja
ponským přítelem a mí bílí přátelé žili se 
svými japonslsými přítelkyněmi. A tak jsme se 
scházeli, a pokud io bylo u mě, vždy jsem připra
vila nějaký dobrý čaj. Když bylo hezky, vynesli jsme ro-
hože latami ven a povídali si ve stínu bambusového háje. Na
učili jsme se nebrat čaj jen jako nápoj. 
• Když si chce dát Pražák čaj, strčí do hrnku sáček přelije 
vroucí vodou, počká pět minut a je to. V Japonsku to přece 
muselo být úplně jiné... 
• Je to jiné už proto, že čaj se nedělá do hrníčku, ale do konvič
ky. Pak i sám akt nalévání čaje může být koncertem dokona
lých pohybů, soustředěnosti a estetickou podívanou. O to Evro
pané přicházejí. Japonské šálky nemají ouška, a vezme-li člo
věk takový malý šálek s čajem do ruky, je to i otázka hmato
vých vjemů - člověk je čaji blíž. Jako když vyměníte těžký, ne
osobní příbor za jídelní hůlky. S tyčinkami je člověk jídlu blíž. 

V Japonsku lidé používají velké, mnohalitrové termosky, do 
kterých si ráno připraví vařící vodu, ze které pak mohou při
pravit konvičku čaje vždy, když chtějí. Ve velkých restauracích 
nebo v početných rodinách někdy připraví už notový čaj do ve
likých termonádob. 
• V Praze je už hodně čajoven a stále větší počet Udí přichá
zí čaji i kultuře s ním spojené na chuť. Stále se však setká
vám s tím, že přelévají již vylouhovaný čaj, nebo dokonce 
i čajový sáček znovu a znovu... 
• Japonské čaje jsou pověstné svou kvalitou, takže zvláště znal
ci přelévají některé druhy zeleného čaje také vícekrát, 
ale to rozhodně není lenost, spíše gurmánství. 
• Překvapilo mě, že u různých klášte
rů tam nabízeU i místní, specifické 
čaje, které by se tak ani neměly 
jmenovat - byly z lesních plo
dů, kořenů, kůry různých 
stromů... 
• I já jsem se s tím setka
la a později, vzhledem ke 
svému studiu šiacu, 
jsem se snažila pronik
nout do tajů japonské
ho léčitelství a použití 
různých rostlin, koře
nů a kůry. V čajovně 
v Granadě jsme kromě 
velkého výběru zele
ných a černých čajů 
měli i pestrý výběr čajů 
z různých dalších rostlin 
a kořínků. 
• Ve Španělsku ale přeci 
neznaU čajové restaurace, 
jak si je my dnes představuje
me. 
• Samozřejmě. Začalo to tím, že mus
limové dodržovali své zvyky. Oni hodně 

pijí čaj. A čajovny, v tom jejich severoafric
kém duchu, jsou ústředním místem jejich 

sociálního života. 
I ta naše čajovna začala jako ob

vyklá marocká či alžírská čajovna, 
ale postupně začala rozšiřovat sor
timent, lidé chtěli ochutnat jiné 
druhy čajů a čaj přestával být 
pouze nápojem s možností popo
vídat si a začal s sebou přinášet 
i jiné kvality. Začali jsem podávat 
i různá lehká jídla, začaly se po
užívat vonné tyčinky, pouštět re

laxační hudba, začalo se používat 
i jiné než obvyklé čajové nádobí. Oni 

původně většinou pili jen zelený čaj 
s čerstvou mátou anebo sladký africký 

čaj ze skleniček 
Pití čaje je jak důležitým aspektem sociál

ního života, tak jakousi možností popovídat si, 
poznat se, ale i zklidnit se vnitřně, přijít sám k sobě. 

Nemá to samozřejmě tu úroveň vědomí, která provází japon
ské pití čaje. 

Naše čajovna Tetéria Pervane na ulici Calle Celderería nue-
va byla místem, kde se setkávali místní obyvatelé s mladými 
lidmi i turisty. V téže ulici je i spousta jiných čajoven, ty ale 
zůstaly v původním duchu. Vnáš í čajovně jsme podávali i různé 
míchané nápoje s jogurtem a ovocem. Vzpomínám si, že jeden 
se jmenoval Baráka, 

V takovém prostředí je dnes i v Granadě pití čaje daleko více 
pocitovou záležitostí než kdysi. Kromě původní arabské a et
nické hudby se začala pouštět i new age a občas jsme pořádali 
i komornější koncerty různých hudebníků. 

Dodnes vzpomínám na spontánnost muslimského obyvatel
stva Granady, s jakou si vždycky o překot sdělovali, co měli na 
srdci. V jistém ohledu to byl pravý opak toho, co jsem zažívala 
s čajem v Japonsku. Někdy mi právě při japonských čajových 
obřadech chyběla spontánní radost. V Japonsku je totiž čajový 
obřad tak vysoce oceňovanou záležitostí, že např. školy, které 
učí, jak vést čajový obřad, jsou neskutečně drahé, a aby se člo
věk stal učitelem čaje, stojí ho to neuvěřitelné peníze. Pak se 
ale stává, že zvláště některé ženy jako by míjely smysl čajové
ho obřadu a ten je pak až příliš formální, což se zase nikdy 

nedalo říci o pití čaje v Granadě. Tam byla atmosfé
ra vždy velmi příjemná, vstřícná, spontánní. 

• Byla jsi už v Dobré čajovně v Praze? 
• Samozřejmě. To byl první podnik 

do kterého mne má sestřenice 
v Praze zavedla. Pro mě to byl 

v Evropě docela příjemný šok 
Najednou jsem se ocitla ja

koby v úplně jiném světě. 
Z toho hluku a rámusu, 

spěchu a odcizení jsem 
najednou byla v tichu, 
příjemném šeru, a do
konce jsem si mohla 
sednout na zem, což 
mám nejraději; já žid
le nemám ráda. Občas 
jsem sice měla pocit, že 
zařízení čajovny je až 

příliš křehké a rozbitel-
né, ale jinak se mi to moc 

líbilo. Od té doby, co jsem 
opustila Japonsko, jsem se 

nikde necítila tak dobře. Vel
ká evropská města mě šokova

la a také Praha byla na první po
hled až příliš západní. A tak pro mne 

byla návštěva Dobré čajovny zjevením. 

Jsem v Granadě, v roce 1999. Nedaleká Alhambra pulsuje 
ohromující senzualitou. Nedá se uniknout maurské kráse - doko

nalým vzorům téměř ve všem, co vytváří staré město, plné úzkých, jakoby 
nekonečných uliček připomínajících labyrint nebo tržiště v Marakéši. Lístky 

růží, květů pomerančovníků a Jasmínu beze studu opadávají, zdobí bílé stěny 
a naplňují vzduch omamující vůní. Připomíná to krásu vnitřních komnat harému v Al-

hambře, největším maurském paláci a klenotu islámské říše. lidé sedí podél stěn na 
nízkých, bohatě vzorovaných lavicích, zády se opírají o zavěšené koberce a vyšívané polš

táře. Ve vzduchu je cítit vůně vonných tyčinek, medu a datlí. Člověk si může objednat ze 
seznamu stovky čajů nebo se spokojit s tím, co pije většina, se sladkým mátovým čajem ze 
severní Afriky. Můj kolega číšník si říká Abdurrachman. Je to súíista z Marakéše a čaji říká 

whisky. Tvrdl, že od mládí nic jiného než tenhle sladký čaj nepil. Kazící se zuby v jeho širokém 
úsměvu to potvrzují. Později večer (za velkými otevřenými okny Jsou ulice zbarveny červánky) 
zapalujeme na stolech svíce. Atmosféra Je neustále plná konverzace a někde vzadu uše hraje 
loutna úd. Mé tělo je měkce živočišné, hlava plná živoucích snů a pocitů z odpolední lekce 
flamenca. Pracuji rychle a lehce. Do několika stříbrných marockých šálků na čaj dávám vždy 
hrstku čerstvých mátových Uštů. Všude je plno vůní - máta, med, zázvor, mandle a tyčinky. 
Tóny údu a pomalých kroků zákazníků se míchají. Mezi větami lidé srkají čaj způsobem, 

kterým unikají času a vzájemně něco sdílejí. Vždy než otevřeme, odpoledne a na konci 
směny mi Abdurrachman připraví čaj do sklenice. Jeho velké ruce se dotýkají skin 

jako by byly motýlí. Jako většina ostatních Marokánců musí těžce pracovat, aby se 
uživil, protože je zde cizinec. Má ale srdce otevřené, žije čestně a je sám se

bou. Mluvíme o bohu a o životě, o Alláhovi a o Údech z pouště. Mluvíme 
o vnitřní kráse a pocitech, které nám poskytnou zážitek božského 

Tak jako zen, ani islám neuznává Ikony - jen krásu, dokona
lou symetrii formy, která nás může přivést do cent

ra nás samých, tam, kde se se sebou 
můžeme i potkat. 



Daniel Kane: Mandala čaje, olej na plátně, 1986. Kruhová mandala pluje Nocí chaosu a dotýká se ho okraji 
Původního moře, ze kterého pochází veškerý, v tomto případě zelený život. Sama čajová zahrada je ozvěnou 
Prvotního pralesa. Vlevo dole je střecha čekárny, odkud se host vydá po kamenech cestičky přes zákruty 
divočiny až k nádržce s vodou, kde se očistí. Před vchodem do čajové místnosti je velký kámen. Kruh s osmi 
opakováními základních buddhistických barev reprezentuje tyto rozdílné kvality: bílá barva je podzim, kov, 
pravost; červená barva je jih, léto, oheň a moudrost; žlutá barva je střed, rovnodennost, země, víra; zelená 
barva je východ, jaro, dřevo a laskavost; tmavě fialová barva je sever, zima, voda a oslava. Čtyři barevné 
plochy symbolizují čtyři životní funkce spojené se směry - sever je myšlení, východ hmat, jih pocity, západ 
intuice. Ve větších kruzích jsou pak znázorněny další symboly - drak jara, oheň léta, sklizeň podzimu a lotos 
kontemplace a odpočinku v zimě. Malé kruhy znázorňují fáze Slunce - východ na východě, poledne na jihu, 
západ na západě a půlnoc na severu. Ve středu mandáty je prázdná místnost o rozměrech čtyř a půl tatami. 
V jejím centru je umístěn šálek s životodárným čajem, silným tmavým a lehkým zeleným, ve formě monády 
symbolizující protiklady jinu a jangu, světla a tmy, vcházení a vycházení. To je pak navíc i symbolem bud-
dhistické prázdnoty, ve které se všechny věci rozpouštějí a ze které všechny věci pocházejí. 

Daniel Kane viděl první čajový obřad na univerzitě v Massachusetts, kde studoval srovnávací náboženství 
a umění. Pak studoval čajový obřad šest let v USA a tři roky v Japonsku ve škole Urasenke v Kjótu. 
Svá studia ukončil v roce 1985, ale »čaj« studuje a učí dál. Článek vyšel v Kyoto Journalu v zimě 1987. 
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»Proč studujete čaj?« To je otázka, kterou 
právě tak často, jak je mi pokládána, kla
du i sám sobě. Obvyklá odpověď zní asi 
takto: »Je to cvičení v estetice, zenová dis
ciplína, unikátní způsob sociální interak
ce.* Přesto ale cítím, že někde v hloubce 
jsou ještě jiné aspekty. Něco, co není tak 
viditelné, co láká představivost i nejapon
ských obdivovatelů obřadu. Možná jde 
i o spojení čajového obřadu s mytologií. 

FUNKCE MÝTU 

Mytologie konzervuje a předává základ
ní kulturní pravdy tím, že vytváří příběhy 
a postavy, hovořící k naší současnosti po
mocí nadčasových symbolů. Bohové, bo
hyně, hrdinové, hrdinky, obři, duchové 
a démoni jednají v jakémsi zrcadlovém 
obrazu souhry našich vnitřních a vnějších 
existencí. Na základě jejich akcí se učí
me věci, které jsou pro naše osobní 
a kulturní přežití životně důležité. Jejich 
symbolicky psaný, vizualizovaný a předá
vaný jazyk dovoluje mýtům proniknout do 
nejhlubších rovin naší psychiky. Také 
z tohoto důvodu mají všechny víry jakýsi 
ústřední mýtus, kolem něhož jsou pak 
vytvářeny příslušné rituály a doktríny. 

I již historicky zavedené víry, jako jsou 
judaismus, křesťanství, buddhismus atd., 
vyvinuly své vlastní mytologie, aby tak na
pomohly krystalizaci a obnovení své víry. 
Podle Mircey Eliadeho: »Konečně začíná
me chápat hluboký smysl mýtu, tak jak 
se vyvinul v >primitivních< a archaických 
společnostech, kde vytvářel základy so
ciálního života a kultury. V těchto společ
nostech je mýtus vyjádřením absolutní 
pravdy, protože popisuje posvátnou his
torii. Tedy jakési nadlidské zjevem z dob 
úsvitu velkých časů v posvátných dobách 
na počátku všeho. Reálné i posvátné po
stavy se v mýtu stávají jakýmisi vzory ne
ustále opakujícími své činy, aby tak slou
žily jako model a zároveň jisté osprave
dlnění lidských činů. Jinými slovy, mýtus 
je pravdivá historie toho, co pochází z po
čátku Času, a poskytuje vzorec pro lid
ské chovám. Tím, že napodoboval příklad
né chování bohů nebo mýtických hrdinů, 
nebo jen tím, že si o nich vyprávěl, se pří
slušník archaické společnosti vymezoval 
ze světského a kouzelně vstupoval do po
svátného času.« 

Ačkoli v moderní společnosti mýtus už 
nehraje takovou roli jako kdysi, i my 
máme své rituály, které jsou pro náš ko
lektivní a osobní růst nezbytné. Rituál při
rozeně vyrostl z mýtu. I když symboly jsou 
již nerozluštitelné, jsou běžně používány. 
A dokud má rituál moc něco v podvědo
mí posunout, drží si svou důležitost v rám
ci života společnosti. I když vnější formy 
mýtu reflektují kulturu, ze které vznikl, 
obsah všech mýtů sleduje určité vzory, 
které jsou všeobecně platné. Čím bude 
mýtus a s ním spojené rituály vzdáleněj
ší specifickým náboženským doktrínám, 
tím snadněji překročí svou kulturní zá
kladnu a tím univerzálněji bude hovořit. 

ZEN A ČAJ 

Čajový obřad prošel od 7. století, kdy se 
objevil v čínských buddhistických klášte
rech, mnohými přeměnami. V Číně sice 
vymizel, ale díky úsilí zenových mnichů 
začal vzkvétat v Japonsku. Když se pak 
z chrámů dostal k aristokracii, stal se 
duchovním cvičením i společenskou udá
lostí. Společenské aspekty čajového obřa
du pak převládly natolik že jeho zenové 
základy jsou již téměř nepoznatelné. Sou
časným společenským aspektem čajové
ho obřadu naprosté většiny Japonek kte
ré ho vykonávají (právě ženy se jím nej
více zabývají), je příprava na s ň a t e k 
I když duchovní hledisko obřadu, tak ze
sílené v zenových kruzích, nebylo široce 
uplatňováno, nikdy nebylo zapomenuto. 

»Protože zen proniká za symboliku 
věcí, za stereotypy, které si většina z nás 
vytváří, barva, pohlaví, věk a dogmata et
nicky určených kultur jsou součástí všech 
člověkem vytvořených věcí, ne však jejich 
podstaty. Každý člověk je strukturován 
nebo »kódován«, aby co nejlépe žil v sou
ladu s Tao. Každý má své soukromé Tao. 
Člověk se pak odhalováním tajného kódu 
stává více harmonickým... Týž vnitřní 
kód nebo moudrost, která zahojí řeznou 
ránu a dá srůst zlomené kosti, pak může 
vyléčit i psychická poranění, Merými mno
zí z nás trpí«, píší Holmes a Horiok 
v knize Zen Art for Meditation. »Slovo zen 
je japonskou formou čínského čchan, jež 
je formou indického slova dhjána, zna
menajícího zvláštní druh meditace. Když 
mnichové přinesli čchan ve 12. století do 
Japonska, rozvinul se daleko rychleji 
a ovlivnil kulturu daleko hlouběji, než 
tomu bylo v Číně. Zformoval nejen nábo
ženství Japonců, ale také jejich směřování 
v oblasti řemeslných umění - v sochařství, 
malířství, architektuře, tvorbě zahrad, vy
bavení interiéru, divadle, a dokonce 
i v bojových uměních a lučišnictví.« 

SYMBOL A KOLEKTIVNÍ NEVĚDOMÍ 

Skutečný akt tvorby je založen na intui
tivním propojení vnějších jevů s vnitřmm 
vjemem jejich významu a na snaze vyjá
dřit další interpretací jejich smysl. Každé 
umění je symbolické. Obraz stromu není 
strom, je to symbol, který barevnými pig
menty reprezentuje to, čemu strom říká
me. To platí pro obraz realistický i abs
traktní. Umělecké dílo je výrazem uměl
covy vnitřní reakce na ideu stromu. 
A umělec dokonce ani nezbytně nemusí 
strom, který maluje, mít před sebou. 

Symboly ve svých nesčetných formách 
povstávají z nevědomí. I náboženské sym
boly vznikají týmž způsobem a následně 
pak rezonují v nejhlubších úrovních psy
chiky toho, kdo je zažívá. Jung tvrdl: »Kro-
mě našeho okamžitého, běžného vědomí, 
které je veskrze osobní a ve kterém, jak 
věříme, existuje jenom ona empirická ro
vina (a případné doteky s nevědomím be
reme jen jako jakýsi přívažek), existuje 

i druhý, psychický systém kolektivní, 
univerzální a neosobní podstaty, který je 
společný nám všem. Toto kolektivní ne
vědomí se nevyvíjí individuálně, ale je 
zděděno. Obsahuje předexistenční formy, 
archetypy, které se stanou vědomými až 
druhotně a které dávají konečnou formu 
určitým psychickým obsahům.« 

Domnívám se, že ritualizované pohyby, 
předepsané akce nebo procedury, kodifi
kované způsoby, řečové vzory, tělesné po
stoje, nářadí a symbolická podstata mís
ta, kde se čajový obřad odehrává, mají 
hodně blízko k mytickým archetypům, 
v rámci nichž host prožívá prastarou 
a posvátnou cestu hrdiny. 

PRAXE 

Existují dvě základní formy čajového ob
řadu. Čakai (shromáždění k čaji) je forma, 
při které se lidé sejdou, aby byli obslou
ženi sladkostmi a šálkem slabého čaje 
(práškový zelený čaj přelitý horkou vodou 
a našlehaný bambusovou šlehačkou, do
kud se nevytvoří pěna; nazývá se usuča). 
Atmosféra je často dosti rušná, protože 
je nutno obsloužit hodně lidí. Druhou for
mou je čadži (čajová událost), sestávající 
z jídla, dvou ceremonií, spojených s kot
líkem, ze dvou typů sladkostí, silného čaje 
(větší porce čaje spařeného horkou vodou 
do krémové konzistence; nazývá se koi-
ča), a slabého čaje usuča. Pořádá se jen 
pro omezený počet lidí v malém čajovém 
domečku umístěném v zahradě. Čakai 
trvá asi dvacet minut, čadži trvá i několik 
hodin. Pokud je čadži organizována v noci 
a používají se přenosná kamínka, pak 
v této formě snadno nalézáme všechny 
mytické paralely. 

MYTICKÁ CESTA 

»Mytologický hrdina, který se ocitá mimo 
běžné události, mimo svůj domov nebo 
hrad, stojí na prahu dobrodružství... Musí 
překonat řadu podivných, a přece intim
ních sil... Některé s pomocí kouzelných 
pomocníků... Pokud překoná všechny 
překážky své mytologlcké cesty, podstu
puje určitou osobnostní transformaci 
a získává svou odměnu... Jinými slovy, 
jde o expanzi vědomí a tedy samotného 
bytí (osvícení, svoboda). Poslední fází jeho 
cesty je návrat. . . Na počátku návratu 
musí být transcendentální schopnosti 
ukryty. To, co hrdina přinese, pomůže 
obnovit řád světa (elixír).« (John Čambell) 

Hrdina obdrží, často přímo od bohů, vý
zvu, aby splnil určité úkoly. Obvykle se 
musí vydat do neznámé krajiny a přinést 
zpátky buď posvátný nebo kouzelný před
mět, nebo zprávu věštce. Často to zahr
nuje i účast v tajných rituálech a inicia
cích. V případě čajového obřadu host ob
drží pozvání hostitele, všeobecného tvůr
ce čadži. Hostitel vybere čas, uspořádá
ní, téma, nádobí, typ jídla, sladkostí, čaje 
a všechny další součásti nezbytné k po
řádání čajového obřadu. 



ČAS MÝTŮ - ČAS ČAJE 

Čaj, právě tak jako mýtus, má svůj vlast
ní čas. Je to čas, který se od našeho ob
vyklého, chronologického značně liší. Bě
hem čajového obřadu totiž nastává bez-
časí. Přes tuto nadčasovost, kterou hosté 
pociťují, je čajový obřad velice pečlivě plá
nován. Je pečlivě plánováno, kdy podat 
jídlo, kdy zapálit oheň, kdy začít podávat 
čaj. Vše je pečlivě načasováno, právě tak 
jako v baletu. Čajový obřad je tancem vse
dě, orchestrálním rituálem, právě tak přís
ný a formami, jako podávám hostie v rám
ci katolické liturgie. 

Pokud je všechno pro hosty, kteří prá
vě přicházejí, připraveno, cesta vedoucí 
k čajovému domku je pokropena vodou. 
Brána je otevřena a také pokropena. Hos
té vstupují hlavní branou a pomalu jdou 
k čajovému domku. Poslední host zavře 
a zamkne bránu. Vnější svět je tak oddě
len. Je čas připravit se na setkání s ta
jemstvím. 

PŘÍPRAVA NA CESTU 

Hosté dostanou z kotlíku horkou vodu. 
Většinou je to voda z nějakého chrámu 
nebo kláštera, tedy posvátná. Bude se po
užívat jak pro účely vaření, tak pro účely 
přípravy čaje. Ale to až později, teď se vo
dou hosté občerství po cestě. 

Pak jsou výzvám, aby počkali venku. 
Několik minut čekají v tiché meditaci v za
hradě, kde slyší jemné žbluňkání vody 
kterou hostitel nalévá do kamenné nádrž
ky poblíž čajového domu. Pak spatří blí
žícího se hostitele. Seřadí se diagonálně, 
jako první stojí nejdůležitější host. Všich
ni se postupně formálně hluboce a beze 
slov hostiteli ukloní. Hostitel se vrátí do 
čajového domku, ale hosté stále ještě če
kají. Když je vše připraveno, hosté mo
hou vstoupit. 

LESEM 

První host pomalu projde zahradou. 
Ostatní hosté stále odpočívají. Zahrada 
spojená s čajovými rituály je obvykle bez 
kvetoucích rostlin. Důraz je kladen na 
nesčetné variace zelené barvy jako na 
symbol života a růstu. Čajová zahrada ne
poskytuje člověku výhled na stromy, kvě

tiny, trávu a kameny. Spíš je jakousi ozvě
nou prvotního lesa, plného stromů, křo
visek a mechu. 

»Člověk tak s potěšením sleduje přiro
zenou harmonii nebes a země. Může uva
žovat o horách, řekách, stromech a ska
lách ve smyslu zažívání symbolických 
vlastností pěti prvků. Nechejme ho dojít 
až k samotné podstatě nebe a země. Do
volme mu vychutnat chuť větra. Potěšení 
z ducha harmonie nebes a země - to je 
Cesta čaje.« (H. Hammitzsch) 

Host tak může překročit zeleň po peč
livě naaranžovaných nášlapných kame
nech zvaných tobiiši (létající kameny). 

»Všechny velké symboly a významy 
mají co dělat s duchovním životem a se 
schopností inteligence rezonovat s před
stavami letu a křídel. Létání symbolizuje 
inteligenci, pochopení určitých tajemství 
a metafyzických pravd. Uvažuj eme-li 
o pojmu létání a souvisejících symbolů 
dále, je zjevné, že všechny vyjadřují roz
lomení světa každodenní zkušenosti, aby 
tak jasně vyvstala dualita našeho světa, 
jak transcendentální, tak svobodná mož
nost získaná právě schopností létat... Zá
klad svobody musíme hledat v hlubinách 
psychiky a ne v podmínkách nastolených 
určitými motorickými okamžiky... Zlome
ní starého způsobu nazírání způsobené 
letem, je pak aktem transcendence, spo
jeným s touhou letět dál a výš nad lidské 
podmínky... a spatřit lidské tělo, které se 
chová jako duch.« (M. Eliade) 

Čajová zahrada se jmenuje rodži, oro
sená stezka, a hostitel si dává záležet na 
tom, aby byla skutečně vlhká. Ideami je 
stav, kdy je navíc vlhkost čerstvá. Jde tedy 
nejen o začátek historie, ale i o začátek 
veškeré existence, o okamžik stvoření. 
K Okakura takto popisuje pocity čajové
ho mistra Enšúa ze 17. století: »Přál sl vy
tvořit postoj právě probuzené duše, kte
rá se sice stále chvěje mezi stíny snů mi
nulosti, ale již se koupe v sladké nevědo
mosti duchovního světla, překypujíc tou
hou po svobodě, která leží na dosah.« 

Mytologický hrdina opouští svou zem 
a cestuje neznámými kraji. Les symboli
zuje odpoutání od pout k těm věcem, kte
ré jsou známé a rozeznatelné. Les je tma
vý, neproniknutelný, obklopující, ale pře
devším nás vizuálně odděluje od toho, co 
bylo pohodlnou krajinou našeho dětství. 

Les je v základě manifestace Matky 
Země. Stykem s ní jsme občerstvováni 
a vyživováni. Ačkoli je záhadná a někdy 
vzbuzuje obavy, je hojná, plodná a primi
tivní, je zdrojem života. 

»... v původním slova smyslu je ro 
manifestovat a dži srdce. Jde tedy o pro
jevem vnitřní podstaty. Zahradní cesta má 
tak za účel odstranění vnějšího utrpení 
světa i s jejich příčinami a manifestaci 
buddhovské podstaty věčné pravdy a sku-
tečnosti.« (H. Hammitzsch) 

OČISTA 

První host přijde k bráně a otevře ji, aby 
vstoupil do vnitřních prostor zahrady. 
Možná dokonce koutkem oka zahlédne 
čajový domek Poblíž domku je pak ka
menná nádržka s vodou (cukuba), na je
jíž hraně je umístěna dřevěná naběrač
ka. Host se sehne a nabere vodu. Pokro
pí si levou ruku, pak pravou, poté si vodu 
nalije do levé dlaně a vypláchne si ústa. 
Vodu vyplivne poblíž nádržky a naběrač
ku zvedne kolmo, aby ji stékající voda 
také omyla, a položí zpět na okraj nádrž
ky. Takto je smyt prach světa a tělo a duše 
jsou očištěny. Podobný rituál provozují Ja
ponci před vstupem do šintoistického 
chrámu, aby stál každý návštěvník před 
bohem očištěn. Právě tak se myjí brahmá-
ni ve vodách Gangy a v tomto smyslu 
používají katolíci svěcenou vodu. 

PRÁH PRÁZDNOTY 

První host kráčí směrem k domku a do 
zahrady vkročí druhý host. Do čajového 
domku vede jediný otvor, čtvercová dvíř
ka (nidžiriguči), a ten je teď trochu poo
tevřen. Host se zastaví na velkém vstup
ním kameni (jakuseki), sehne se a otevře 
dvířka. Není to skromný vchod ve stylu 
rustikálních venkovských dveří, tady jde 
o skutečnou skromnost. Aby mohl vstou
pit do Vnitřní svatyně, musí hrdina odho
dit svou pýchu, protože ta je obvykle pří
činou případných nezdarů. Host zanechá 
své sandály venku a vkleče se vsouká do 
čajové místností. 

Čajová místnost se nazývá sukija, 
(suku - prázdný), tedy místo prázdnoty. 
Zenový mistr Ikkjú, který vychoval celou 
řadu čajových mistrů, o tom prohlásil: 
»Všechny věci se jednou nevyhnutelně 
stanou nicotou, a tento proces je počát
kem návratu k původní podstatě bytí.« 

Koncepce prázdnoty je ústředním as
pektem zenu a hraje značnou roli i v tao
ismu. Nejtypičtější metaforou je v tomto 
smyslu slavná série deseti obrázků Chy
tání buvola z 12. století, ilustrující cestu 
vedoucí k osvícení. Osmý obrázek obsa
huje jen prázdný kruh. Doprovodný text 
říká: Bič, buvol a člověk vše je jen prázd
nota. Azurové nebe je tak nekonečné, že 
je nemůžeme popsat jakýmkoli slovem. 
Nad ohněm nepřežije žádná sněhová 
vločka. Když člověk dosáhne osvícení, po
chopí ducha dávných patriarchů. 

( 6 4 ) BARÁKA 



Podle mystické taoistické Knihy vědo
mí a života jo osmým a konečným stup
něm meditace prázdné nekonečno, bez 
počátku, konce, minulosti i budoucnosti. 
Světelná korona obklopuje svět zákona. 
Zapomeneme, že něco bylo čisté, špina
vé, mocné nebo slabé. Prázdnota je oza
řována světlem srdce a nebes. Hladina 
moře je hladká a zrcadlí měsíc. Mraky se 
rozplynuly, hory se tiše tyčí. Vědomí se 
vrací ke kontemplaci a měsíc zůstal sám. 

Obrázek, kterým jsou výše uvedené ver
še doprovozeny, je opět jen prázdný kruh. 

CHRÁM ČÍSEL 

Ideální rozměr čajové místnosti je čtyři 
a půl tatami (asi 3 m2). Je to rozměr 
s mnoha významy, neboť symbolicky dělí 
místnost na devět stejných částí po půl 
tatami. Devítku mnohé kultury považují 
za posvátné číslo symbolizující komplex
ní dokonalost. Jeho rozdělením dostane
me všechna ostatní čísla (1+8, 2+7, 3+6, 
4+5). Když násobíme devítku postupně 
všemi čísly a sečteme cifry výsledku, opět 
dostaneme původní devítku (2><9=18, 
1+8=9; 3x9=27, 2+7=9...). Kromě těchto 
numerologických vztahů je ovšem čajová 
místnost jakýmsi chrámem. Čajový mistr 
Sen Sotan ze 17. století prohlásil: »Bylo 
to právě na základě interpretace význa
mu manifestace srdce, že čajová místnost 
dostala jméno rodži a představuje chrám 
ve kterém je manifestována podstata bud-
dhovství sídlící v každém z nás.« 

Joseph Campbell to komentoval ve své 
práci o funkci mýtu a chrámu: »V kultuře 
vyživované mytologií krajiny a každou fází 
lidské existence je mýtus oživován symbo
lickými náznaky. Kopce a vysoké stromy 
mají svou až nadpřirozenou roli ochrán
ců a jsou spojeny s populárními epizoda
mi v místních historkách o stvoření svě
ta. Tu a tam jsou speciální pohřebiště. 
Místa, kde se hrdina narodil, zastavil, bo
joval, jsou označena a uctívána. Někde je 
založen klášter, aby zdůraznil význam 
a zázrak dokonalého soustředění - pro
tože to je místo osudového zlomu a vstu
pu do světa bohatství prázdnoty. Takové 
místo pak slouží jako dokonalý prostor 
pro meditaci. Kostely a kláštery jsou sta
věny podle přísných pravidel, vždy orien
továny podle světových stran, s oltářem, 
symbolizujícím nevyčerpatelný zdroj. Ten, 
kdo do chrámu vstoupí, napodobuje ces
tu hrdiny a ztotožňuje se s jeho dobrými 
skutky. Jeho úkolem je nacvičovat univer
zální vzorec, který by v něm evokoval ži
votní síly a život obnovující formu.« 

POSVÁTNÉ MANDALY 

»Podobně jako v jiných kulturách, i v In
dii se konstruovaly chrámy na základě 
mandal, geometrických diagramů sesta
vených pro potřeby meditace. Základní 
motiv mandaly dává tušit existenci středu 
osobnosti, jakéhosi centra psychiky, ke 
kterému se vše váže, kterým je vše orga

nizováno a jenž je zdrojem energie... 
Toto centrum není rozpoznáváno egem, 
ale pokud se to vůbec dá vyjádřit, samo 
sebou. Ačkoliv je toto centrum symboli
zováno nějakým bodem, centrem, je ob
klopeno vším, co obsahuje a co k já pat
ří - třeba dvojicí protikladů, které dohro
mady vytvářejí celou osobnost. Tato tota
lita zahrnuje především osobní nevědo
mí, a konečně velkou část kolektivního 
nevědomí, jejíž archetypální vzory jsou 
společné celému lidstvu.« (H. Coward) 

Hindustické chrámy jsou založeny na 
půdorysu čtverce. C. G. Jung říká: »Čtve-
rec symbolizuje vědomou realizaci niter
né celistvosti. Celistvost sama je obvykle 
znázorňována kruhem.« Čtverec zároveň 
reprezentuje čtyři roční období, čtyři smě
ry větrů, čtyři syny boha Hora, čtyři vzne
šené Buddhovy pravdy, čtyři ctnosti čaje 
(harmonii, úctu, čistotu a klid) atd. 

»Při stavbě hinduistického chrámu je 
věnována velká pozornost půdorysu, pro
tože ten funguje jako posvátný diagram, 
mandala základních struktur kosmu. 
Mandala je pravidelný obrazec, obvykle 
čtverec rozdělený na menší počet men
ších čtverců a dalších částí. Symbolizuje 
mikroskopický vzorec vesmíru. Aplikací 
struktury mandaly na chrám se vytváří 
symbolické propojení světa bohů a ves
míru s jeho miniaturní rekonstrukcí ve 
světě Udí - chrámu. Brahma obývá ústřed
ních devět čtverců a je obklopen různý
mi dalšími planetárními božstvy včetně 
slunce a měsíce. Mandala tak může za
hrnovat pohyby nebeských těles, vztahu
jících se k určitým časovým posloupnos
tem. Může zahrnovat i představu vesmír
ného člověka, který se identifikuje s pro
cesy stvoření a vesmírnými strukturami. 
Nejdůležitější pozornost je věnována 
středu chrámové mandaly protože prá
vě tady může uctívač zažít transformaci 
vyplývající z přímého kontaktu s kosmic
kým řádem...«(G. Mlchell) 

LOŠU A SVĚTLO 

Konfigurace devíti částí čtvercového pů
dorysu je také součástí čínského vzoru 
známého jako Lo Šu. Lo Šu je magický 
čtverec s čísly od jedné do devíti, sesta
vený t a k že součet všech čísel v každém 
řádku i sloupci dává stejný výsledek Ve 
středu je číslo pět, reprezentující pět prv
ků (oheň, voda, dřevo, kov a země). Lo Šu 
se používal už před 1300 lety jako základ
ní plán velkých chrámů postavených cí
sařovnou Wu. 

»Kromě ústřední místnosti a čísla pět 
je každá další místnost^symbolizována li
chým číslem smpínků. Čínský rok má růz
ný počet dní a pro Číňany je docela ob
tížné udržovat své kalendáře v pořádku. 
Na začátku každého měsíce byly oznáme
ny vhodné stupínky a byla čtena prohlá
šení prostoru a času, takže si každý mohl 
být jist datem. To, co dávalo prohlášením 
hlavní autoritu, bylo právě stávající uspo
řádání místností.« (K Ellis) 

Lo Šu jistě existoval před císařovnou 
Wu a byl úzce spojen s raným taoismem, 
který měl silný vliv na čínský buddhismus. 

»Buddhismus oficiálně vstoupil do Číny 
v 1. století a asi po 300 letech byl přizpů
soben zavedenému učení konfucianismu 
a taoismu. Byla to právě přizpůsobivost 
taoismu k čínskému buddhlsmu, která po
ložila základy pro čchanový buddhismus, 
otce japonského zenu.« (T. Hoover) 

I-ŤING A ČAJ 

Kniha proměn je základním zdrojem a in
spirací jak pro konfuciánce, tak pro taois-
ty. Její původ leží někde v pradávnu, ale 
dochovala se verze editovaná a opoznám-
kovaná Konfuciem. fflavním mottem Kni
hy proměn je neustálá změna. 

»Ten, kdo pochopí smysl změn, poutá 
svou pozornost ne na pomíjivé individu
ální věci, ale na neměnné věčné zákony 
v neustálém procesu změny. Tento zákon 
se nazývá Tao a je symbolizován kruhem, 
rozděleným na světlou, jangovou, a tma
vou, jinovou část.« (R. Wilhelm) 

Základ Knihy proměn tvoří 64 hexagra-
mů, tedy párů trigramů, třech přerušova
ných (jin) nebo nepřerušovaných (jang) li
nií, které mají hluboký filozofický význam. 

Spojení mezi trigramy Knihy proměn 
a čajem může být evidentní při použití 
hakke bon v proceduře známé jako gyo 
no gyo daisu. Procedura přišla původně 
z Číny a dnes se používá značně zjedno
dušená. Hakke bon je černě lakovaný, 
kulatý podnos, vyzdobený kolem dokola 
osmi trigramy seskupenými do struktury, 
která je známá jako uspořádání vnitřní
ho světa. Na tomto podnosu většinou stojí 
čavan, čajová miska, a čaire, nádobka na 
čaj. Podnos je vždy orientován podle svě
tových stran. Trigramy reprezentují také 
čtyři roční období nebo noc, ráno, den 
a večer. Reprezentují sezónní a denní 
změny. Možná je dobré připomenout, že 
např. trigram, který je umisťován na jiho
východě, kudy do čajové místnosti vstu
puje host, se nazývá slunce, něžný a jeho 
atributem je pronikat. 

Systém uspořádání vnitřního^ světa se 
od starých dob kombinuje s Lo Šu. Umís
těním Lo Šu uprostřed devíti čtverců čtyř-
apůlrohožového uspořádání půdorysu 
čajové místnosti vytvoříme mandalurepre-



zentující cyklickou změnu času. I zde je 
střed čajové místnosti reprezentován čís
licí pět, symbolem sjednocení všech sil 
nebo - jinými slovy - buddhistickou 
prázdnotou, ze které vše povstává a do 
níž se vše rozpouští. Je to tatáž prázdno
ta z osmého obrázku slavné série Hledá
ní buvola. Během čajového obřadu je šá
lek pro hlavního hosta umístěn v centrál
ním čtverci. Tento střed se tak stává dy
namickou prázdnotou, nevyčerpatelným 
bodem, pupkem světa, místem nekoneč
ného duchovního nasycení. 

ČAJOVÁ MÍSTNOST, SRDCE BUDDHY 
A KOLOBĚH SLUNCE 

Kdybychom sledovali, jak je čaj podáván 
a jak koluje mezi dalšími účastníky, zjis
tíme, že vlastně malujeme svastiku, což 
je zase jakási jednoduchá mandala, zalo
žená na principu změny čtyř čtverců. 

»Svastikou byl monogram Višnu a Stvy 
v Indii, bitevní sekera Thora ze Skandi
návské mytologie a také oblíbený symbol 
starých Peršanů. . . Říká se, že to bylo 
první z 65 vznešených znamení na noze 
Buddhy. Znamená to Nechť je tak. Je po
pisována jako akumulace šťastných zna
mení, obsahujících deset tisíc pomocníků. 
A je také považována za symbol či pečeť 
Buddhova srdce... Svastika také repre
zentuje kolébku ohně, tedy takový tvar, 
který v nejstarších dobách pomáhal udr
žovat stálý plamen v ohni. Podle nejroz-
šířenějšího současného názoru svastika 
jednoduše symbolizuje otáčivý pohyb pla
menů ohně a tedy také jakousi aplikaci 
symbolu oběhu Slunce.« (Č. A S. Williams) 

Čajová místnost se tedy stává devíti-
čtvercovou mandalou kosmické bytosti, 
která obsahuje svastiku Buddhova srdce 
a současně reprezentuje oběh slunce oko
lo Země, a tedy cykličnost času, dne, roku, 
života, uspořádání vnitřního času podle 
I-ťingu a magického čtverce Lo Šu. 

»Každá budova, posvátná i světská, je
jíž územní plán má tvar mandáty, je pro
jekcí archetypálmho obrazu lidského ne
vědomí do vnějšího světa. Město, pevnost 
a chrám se staly symboly psychické ce
listvosti a tím i cvičením zvláštního vlivu, 
který tato místa mají na člověka, jenž do 
nich vkročí. Nemusíme snad zdůrazňovat, 
že každé architektonické dílo je projekcí 

psychického obsahu, i když většinou ne
vědomého. J a k poznamenal Jung, tako
vé věci nelze vymyslet, ale musejí vyrůst 
ze zapomenutých hlubin a jedině tak pak 
dokáží vyjádřit nejhlubší vhled vědomí 
a intuice ducha v jakémsi amalgamu uni
kátnosti současného vědomí s prastarou 
minulostí lidstva.« (A Jaffé) 

SLOVA MUDRCŮ 

Host přejde k výklenku tokonoma v po
temnělé místnosti. Tokonoma je obráce
na na sever a má vztah k chrámové archi
tektuře. V klášterech čchanového bud-
dhismu byla tokonoma speciální vitrínou, 
před kterou mniši zapalovali vonné tyčin
ky, pili rituální čaj a často i meditovali při 
malování manda] nebo jiné umělecké ná
boženské práci. V tokonomě vždy visí svi
tek s nějakou kaligraflí či rčením, větši
nou filozofickým, často ze zenové histo
rie. Je většinou velmi krátké - někdy jde 
o jedno slovo a často poněkud záhadné. 

Unaven útrapami cesty neznámou kra
jinou si hrdina chce odpočinout a je při
vítán starým mudrcem, který utrousí ně
kolik moudrých slov. 

FURO MANDALA 

Host jde k přenosnému ohništi (furo) 
a kotlíku s vodou (kama). Kulaté přenos
né ohniště na třech nohách je umístěno 
na čtvercové, černě lakované podložce i ta 
V přenosném ohništi je spolu s popelem 
a hořícími uhlíky gotoku jakýsi podstavec 
ze tří kovových částí, na který se kotlík 
staví. Furo má dvě nožky vzadu a jednu 
vpředu, kotlík má dvě nožky vpředu 
a jednu vzadu. Aniž bychom teď uvažo
vali o nesčetných variacích designu kot
líku, schematická prezentace ohniště 
a kotlíku vyjevuje další mandalu. Pokud 
bychom nakreslili pomyslné linie mezi 
nožkami ohniště a kotlíku, získáme dva 
vzájemně pronikající trojúhelníky. 

»Všechny velké meditační mandáty ma
jí jednoduchý geometrický tvar - jmenují 
se jantry. Kromě kruhu je nejpoužívaněj-
ším tvarem obraz dvou vzájemně pronika
jících trojúhelníků, z nichž jeden špičkou 
směřuje nahoru a druhý dolů. Tradičně 
symbolizují sjednocení Sivý a Šakti, muž
ské a ženské božské bytosti... V psycho
logickém slova smyslu obraz vyjadřuje 
sjednocení protikladů, osobního, časově 
omezeného světa osobnosti, ega, s nado
sobním, nadčasovým světem osobnosti 
bez ega. Spojení je cílem všech nábožen
ství - je to sjednocení s Bohem. Dva troj
úhelníky tak nesou ještě hlubší symboli
ku než prázdný kruh - reprezentují sjed
nocení a celistvost psychik}1 a Jáství, při
čemž vědomí a nevědomí jsou jen její ma
linkou součástí.« (C. G. Jung) 

Běžný typ ohniště je z keramiky (země), 
a tak sestava dřevěné podložky ita, hli
něného ohniště, hořících uhlíků, železné
ho stojanu a vroucí vody reprezentuje pět 
základních prvků. 

POTRAVA T Ě L A I DUŠE 

Když vstoupí poslední host, zavře a zamk
ne dvířka nidžiriguči. Poté, co si všichni 
prohlédnou svitek kotlík a ohniště, vstou
pí hostitel a formálně se s každým hos
tem přivítá. Potom jim vysvětlí různé věci, 
které měli hosté možnost spatřit v čekár
ně a v čajové místnosti. Protože se nej
méně od doby Haian věří, že zlo vstupu
je ze severovýchodu, je vstup do čajové 
místnosti umístěn na jihozápadě. Když 
bylo zakládáno Kjóto, byl právě na seve
rovýchodě města postaven chrám na 
ochranu před zlými silami. Hostitel je 
schopen eliminovat síly zla a uchránit tak 
hosty, kteří sedí na východní straně míst
nosti tvářemi k západnímu Buddhovu ráji. 

Poté je podáváno velmi barevné jídlo 
kaiseki. Slovo kaisekl znamená »kámen 
do záňadří« a připomíná prastarý zvyk 
mnichů, kteří si pod oděvem na břiše 
umisťovali horký kámen, aby zahnali po
cit hladu. Ačkoli je dnes jídlo velmi prac
né a složité, kdysi to bylo jídlo velmi leh
ké, na zahnání nejhoršího pocitu hladu. 
Starší název pro ně zněl jakuseki, přičemž 
slovo jaku znamená medicínu. V mnohých 
buddhistických klášterech je podáváno je
nom jedno nebo dvě jídla. Protože to vět
šinou nestačilo, bylo pak přidáváno ještě 
jedno jídlo »ze zdravotních důvodů«. 

Velký kámen před vstupním otvorem se 
také jmenuje jakuseki, ale v tomto přípa
dě slovo jaku znamená službu. V Japon
sku je běžné, že se používají významy, 
které znějí stejně, ale mají odlišný, často 
vícesmyslový význam. Například malý cit
rusový plod se jmenuje daidai, ale to je 
také slovo popisující sled generací. Toto 
ovoce tedy ve výzdobě k Novému roku re
prezentuje dlouhověkost. Pokud je tedy 
další význam výrazů pro jídlo i nášlapný 
kámen zdravotní, léčebný, pak pocit 
z těchto věcí podporuje lečem. 

Kaiseki má prvky buddhistické i šinto-
istické. Například velikost servírovacího 
tácku ošiki je odvozena od rozměrů sta
rých lakovaných papírů, které používali 
buddhističtí mniši. 

Každý host dostane podnos, na kterém 
je servírovaná rýže, polévka a ryba. Rýže 
a polévka jsou v přikrytých šálcích, které 
jsou obvykle skladovány t a k že víčko je 
možno zasunout do šálku. Sestavě se říká 



jocuwan. Pro potřeby čajového obřadu je 
podávána ryba, která v klášterech obvykle 
nebývala, neboť mniši bývají vegetariány. 
Ryba je podávána na keramickém pod
nose. Na podnose je tedy celkem pět šál
ků, tedy počet odpovídající pěti základním 
prvkům, což symbolizuje spojem s příro
dou. Podle Junga číslo pět psychologicky 
koresponduje se sjednocenou osobností, 
schopnou adekvátně vykonávat všechny 
čtyři základní funkce člověka - myšlení, 
cítění, smyslové vnímání a intuici. 

INICIAČNÍ OBŘAD 

Kaiseki je více než potrava pro tělo. Je 
to zároveň i jakási duchovní iniciace. Ja
kýkoli vstup do tajné společnosti vyžaduje 
přijmout posvátnou nebo tajnou vědo
most, často ve formě sněžení nebo vypití 
posvátné substance, aby se tak adept do
stal do změněného stavu vědomí. Tento 
»jiný stav« je dosahován pomocí haluci-
nogenů, meditací, půstu, tance nebo po
svátného zpěvu. Nejobvyklejším prostřed
kem je ale alkohol, zvláště víno. Řecko-
římské dionýsovské rituály, jejichž ozvě
ny lze vystopovat v římskokatolické litur
gii, zahrnovaly pití vína, které snižovalo 
vědomí a otevíralo účastníky rituálu mys
tériím. V mezopotámském eposu o Gilga-
mešovi je divoch Enkidu zkrocen tím, že 
je mu podán chléb a víno. Chléb a víno 
jsou posvátné i pro křesťany. 

V šintoismu se jako posvátná oběť na
bízí něco z darů moře, něco z darů země 
a saké (rýžové víno). Nejvíce zritualizova-
ný prvek jídla kaiseki nastává v okamžiku, 
kdy je podáváno něco z darů moře a země 
na nedokončeném čtvercovém dřevěném 
podnose (o straně dlouhé asi 24 cm). Pod
nos je jakousi napodobeninou podnosu 
sanbon, používaného v šintoistických 
chrámech pro oběti bohům. V rámci ča
jového obřadu je toto jídlo podáváno zá
roveň s několika doušky saké. Saké je 
vnímáno jako posvátný nápoj bohů a Ja
ponci věří, že právě lehká intoxikace saké 
je přivádí blíž k božskému. Tvar malých 
nádobek na saké je také podobný tvaru, 
který se používá v šintoistických chrá
mech. Jsou většinou v červené barvě, kte
rou čínští taoističtí alchymisté považova
li za barvu nesmrtelnosti. Jeden šálek je 
předáván od hostitele k hostu, zpět od 
hosta k hostiteli atd. Nazývá se čidori sa-
kazuke (ptačí šálek), neboť mezi lidmi po
letuje stejně jako pták. Pták je v mnohých 
kulturách pradávným symbolem duše. 

Kaiseki je jakýmsi iniciačním obřadem, 
jenž hosta připraví k přijetí tajemství ze
mě, ztělesněných přípravou a pitím čaje. 

»Dotek se zemí vždy syna země posílí, 
zvláště když hledá nadpřirozenou znalost. 
Dá se říci, že tato nadpřirozenost může 
být cele zvládnuta... jen když stojíme no
hama pevně ve fyzickém světě a je zcela 
jisté, že čím pevněji se rozkročíme ve 
svých znalostech ve světě hmoty, tím šir
ší a jistější budou základy naší vyšší zna
losti.* (C. Hughesová) 

POSVÁTNÝ OHEŇ 

Poté je rituálně připraven oheň. Nejprve 
je ohniště třikrát očištěno třemi ptačími 
pery svázanými dohromady, což je další 
propojení s koncepcí letu (na počátku krá
čel host zahradní cestičkou po létajících 
nášlapných kamenech a pil z ptačího šál
ku). Jeden žhavý uhlík umístěný do oh
niště se nazývá tenzumi (nebeský uhlík). 
Trigram pro tuto část čajové místnosti se 
také nazývá nebe. Oheň tedy může být 
považován za posvátný oheň stvoření, 
seslaný z nebe. Do přenosného ohniště 
se dává i santálová vonná tyčinka To je 
vůně spojovaná s Buddhou a používaná 
v buddhistických klášterech jako symbol 
očisty a transcendence. 

Ve čtvercové, černě lakované krabici 
jsou podávány zvláštní sladkosti. Konzu
mují se jídelními tyčinkami vyrobenými 
z keře kuramodži. Jsou záměrně hrubé, 
v kontrastu k pečlivě tvarovaným jídelním 
hůlkám používaným pro konzumaci sa
motného jídla. Tato hrubost hosta přivádí 
blíž k zemí a poslouží mu jako předehra 
k pití čaje, které brzy následuje. 

ČAS PRO PAUZU 

Poté, co zkonzumují sladkosti, se hosté 
odeberou opět ven, aby ulevili svým no
hám. Během doby, kdy čekají venku, hos
titel vymění svitek a umístí do tokonomy 
navíc vázu s květy. Květiny pro čajový 
obřad nejsou aranžovány. Měly vypadat 
právě tak, jak rostou na louce. 

Oheň již hoří a voda v kotlíku začíná 
kypět a vydává něžný zvuk, nazvaný ma-
cukaze (vítr v borovicích). Hostitel umístí 
poblíž nádobu s chladnou vodou (mizu-
saši) a před ni keramickou nádobku 
s práškovým zeleným čajem (koiča) v hed
vábném sáčku (šifuku). Keramická nádob
ka čaire byla původně v dávné Číně, kdy 
čaj byl považován za léčivou bylinu, ná
držkou na léky. 

Pak se ozve hluboký" a pronikavý zvuk 
gongu. Ten reprezentuje princip jin. Ten
to signál se používá zvláště při čajových 
obřadech konaných v průběhu dne (jang). 
V průběhu noci (jin) se používají vysoce 
znějící zvonky (jang). Když hosté uslyší 
zvuk gongu, znovu se diagonálně seřadí 
jako na začátku čajové cestičky. 

TAJEMSTVÍ ZAČÍNÁ 

Hosté se vrací do čajového domku. Když 
je zamknuta vstupní deska nidžiriguči 
a všichni hosté, poté, co si prohlédli kvě
tiny, nádržku se studenou vodou, ohniště 
a kotlík, se znovu ocitnou na svých mís
tech, hostitel pomalu odstraní bambuso-
vé žaluzie na oknech čajového domku. 
Čajová místnost, která byla dosti tmavá, 
se rázem rozsvětlí. Šero, dodávající jino-
vou kvalitu atmosféře jídla, teď ustupuje 
světlu, extroverta! jangové atmosféře čaje. 

Hostitel pak v rámci velmi složitých ri
tuálních pohybů, které jsou vždy v jinové 
a jangové rovnováze, připraví čaj. 

Pití čaje je smyslem celého čajového 
obřadu. Hosté již byli fyzicky, mentálně 
a duchovně připraveni. Protože hostitel 
připravil pro všechny hosty jen jeden šá
lek čaje, který si hosté vzájemně předá
vají, pití je také aktem komunikace. Čaj 
nejen uklidňuje, ale i uzdravuje. 

Důsledkem sjednocení dříve odděle
ných emocí je psychické vyléčení. V rámci 
mýtů tento sjednocující akt symbolizuje 
i sjednocení protikladných prvků. Přípra
va čaje je způsobem harmonizace proti
kladů jinu a jangu, země a nebes, ženské
ho a mužského principu, tmy a světla, 
směřování dovnitř a směřování ven. 

Hostitel opustí místnost a vrátí se s vod
ní nádržkou kensui. Na ní je umístěna 
bambusová naběračka futaokl. Na dně je 
převrácená bambusová nádobka návodu. 
Když je kensui otevřená, bez víka, sym
bolizuje jin, když je naběračka otočena, 
jde o jang. 

Hostitel sedí ve středu rohože čelem 
k přípravně. Levá strana jeho těla je jin, 
pravá jang. Poté, co na okamžik podrží 
naběračku před svým srdcem v pozici na
zvané kagami bišaku (zrcadlová naběrač
ka), pokračuje ve velmi složitém obřadu 
přípravy všech nezbytností. Pak se host 
i hostitel vzájemně ukloní a hostitel může 
začít připravovat čaj. 

Strop čajové místnosti má tři roviny, je 
nejvyšší tam, kam hosté vcházejí, pak niž
ší tam, kde hosté sedí, a nejnižší v pro
storu, kde se připravuje čaj. V japonštině 
má jméno tendžo a píše se znaky ozna
čujícími nebe a studnu. Takto je Studna 
nebe nápomocna hostiteli při přípravě 
čaje. Hostitel sám je prostředníkem mezi 
nebem a zemí. Jinými slovy, hostitel na
hrazuje kněze. 

ROVNOVÁHA PROTIKLADŮ 

Čajový šálek a nádobka na čaj jsou umís
těny před hostitelem vedle sebe, v doko
nalé rovnováze jinu a jangu. Nádobka na 
čaj je vyjmuta ze sáčku a otřena hedváb
nou utěrkou (fukusa), která symbolizuje 
ducha hostitele. Obvyklá barva utěrky, 
kterou používá muž, je nachová, a když 
ji používá žena, je červené barvy. Nacho
vá barva je v Japonsku považována za 
barvu jinovou, červená je barvou jango-
vou. Fyzické jangové kvality muže jsou 



tak zmírněny jiném utěrky a pro ženu to 
platí naopak Obřad pak pokračuje dal
šími ritualizovanými pohyby, které vždy 
sledují rovnováhu mezi jangem a jiném, 
např. v případě teplé a studené vody. Poté, 
kdy je otřen i čajový šálek a čajová lžič
ka, práškový suchý čaj (jang) je uložen do 
šálku a smíchán s vodou (jin), aby se do
sáhlo nerozdělitelnosti jinu a jangu, bud-
dhistické prázdnoty, původu všech věcí. 

OKAMŽIK TAJEMSTVÍ 

Tradiční čajový šálek používaný pro ten
to typ obřadu je v takzvaném stylu raka. 
Vždycky ale jde o speciální, ručně formo
vané keramické šálky, často nepravidel
ného tvaru. Jsou-li použity nepravidelné 
zelené tečky na černém pozadí, jedná se 
zase o symboliku noci chaosu, zárodku 
zrození. Cavan, šálek s čajem, je pak po
stupně předáván mezi jednotlivými hos
ty a každý z nich třikrát usrkne. Tak do 
nich vejde primární substance a oni jsou 
energetizováni její přítomností. 

»To, co hrdina hledá na své pouti, ne
jsou bohové a bohyně, ale jejich milost. 
Tato zázračná energetická substance je 
nezničitelná. I když jména a vzhled bož
stev, která ji ztělesňují, se mohou měnit. 
Je to zázračná energie hromu Dia, Jah-
veho a nejvyššího Buddhy, plodný déšť 
Virakoči, ctnost ohlašovaná zvukem zvo
nu při mši a světlo, které osvětluje svaté 
a syětce.« (J. Campbell) 

Čaj je hořký (jang), ale na jazyku se brzy 
objeví sladká chuť (jin). 

Host si ještě jednou prohlédne šálek 
a pak ho vrátí hostiteli. Po další úkloně 
jsou všechny pomůcky znovu očištěny 
a vráceny na své původní místo. Hosté 
jsou vyzváni, aby znovu obdivovali doko
nalost nádobky na čaj, naběračky a dal
ších předmětů velké krásy, vždy s určitým 
významem jak pro hosty, tak pro hostite
le. Hostitel pak většinu pomůcek pro ča
jový obřad odnese z místnosti a po ná
vratu vysvětluje, k čemu slouží. 

NÁVRAT 

Po všech utrpeních cesty, rituálních očis
tách, iniciacích, smrti a znovuzrození na
konec hrdina vyřeší svůj problém a setká 
se se záhadou. Nastane čas návratu. Po
kud je potřeba, hostitel znovu rozdělá 
oheň a pak podává na podnose sladkos

ti, které jsou ale jiné než ty, jež servíro
val na počátku obřadu. Pak podává kaž
dému hostu šálek slabého čaje (usuča), 
připraveného z jiné čajové nádobky a do 
jiného čajového šálku. Atmosféra této čás
ti čajového obřadu je lehčí, více konver
zační, ale ne zlehčující. Tento čaj má ob
čerstvit před odchodem. 

Poté, co je čajové nářadí prozkoumá
no, hostitel a hosté si vymění poslední po
zdravy. Hosté opustí čajovou místnost 
a shromáždí se poblíž kamenné vodní 
nádržky, na které už ovšem neleží nabě
račka. Pomalu odcházejí po zahradní ces
tičce kolem vchodu do čajového altánku, 
kde sedí hostitel a tiše se jim uklání. Hos
té odchází a hostitel zavře vstup a zamk
ne ho. Poslední host za sebou uzamkne 
i střední bránu. Opět po poklonách se je
den po druhém tak, jak se účastnili čajo
vého obřadu, rozloučí. Když poslední host 
odejde, hostitel zavře a zamkne hlavní 
bránu. Hosté se neohlížejí. 

ZÁVĚR 

»Symbolický život je v jisté formě cviče
ním pro udržení psychického zdraví. Bez 
symbolů by se ego odcizilo svému nado
sobnímu zdroji a stalo by se obětí určité
ho druhu kosmické úzkosti.« (E. Edinger) 

A že pro úzkost máme dostatek důvo
dů! Velké výdobytky moderní technologie 
nás otrávily slibem nového řádu na jed
né a vizí kompletní destrukce na druhé 
straně. Dva zázraky elektroniky, počítač 
a televizor, reprezentující možnost poskyt
nutí nejlevnější formy vzdělání a kulturní 
výchovy masám, místo toho produkují 
miliony Intelektuálních zombií. 

Zbraně jsou účinnější a složitější. Kos
mos se všemi vzrušujícími možnostmi 
může v budoucnosti být právě tak útočiš
těm těch, kteří, pokud vůbec, přežili pla
netární globální sebevražda 

Naše vnitřní rozpolcenost může být vy
léčena, ale lékařem nebude společnost. 
Léčení musí začít uvnitř každého z nás. 
Tím, že se postaráme o naši zraněnou 
psychiku individuálně, získá samozřejmě 
i celá společnost. 

»Každé z japonských umění se snaží 
proniknout do podstaty věčnosti a zažít 
jednotu. To je ale možné jen tehdy, když 
se ten, kdo je na cestě, vzdá svého já 
a zažije stav bez ega, prázdnotu muga, ku. 
Je to ticho tak hluboké, až je lze uslyšet, 
a jeho zvuk náhle pronikne posluchačem 

a on zažije dokonalost. A právě toto ti
cho vládne cestou čaje.« (H. Hammitzsch) 

Cesta čaje je samozřejmě jen jednou 
malou částí bohatě dekorovaného kober
ce života, odrážejícího se v mýtech světa. 

»Některými moderními intelektuály je 
mytologie interpretována jako něco pri
mitivního (Frazer), jako produkt poetické 
fantazie předhistorických dob, kterou dal
ší generace už mylně interpretují (Muller), 
jako souhrn alegorických instrukcí, které 
mají tvarovat individuum v jeho skupině 
(Durgheim), jako skupinový sen plný ar-
chetypálních potřeb, vyvstávajících z hlu
bin lidské psychiky (Jung), jako tradiční 
prostředek nejhlubších metafyzických lid
ských vhledů (Coomaraswami) nebo jako 
božské zjevem (církev). Mytologie je při
tom vším z uvedeného. Různé názory jsou 
podmíněny různými úhly pohledu. Když 
začneme zkoumat nikoli, co je, ale jak 
funguje, jak sloužila lidstvu v minulosti 
nebo jak může sloužit v současnosti, uka
zuje se pro obsese a požadavky individua, 
rasy a doby mytologie stejně potřebnou 
a uctíváníhodnou jako život sám.« (J. Cam
pbell) 

Mytologie, stejně jako umění, je vnější 
projekcí vnitřní skutečnosti. To my sami 
jsme bohy, bohyněmi, hrdiny, hrdinkami, 
obry, duchy a démony našich osobních 
mýtů. Cesta vede směrem dovnitř. Přesto 
k ní potřebujeme vnější projekci, která by 
nás v našich vnllřnícn zkušenostech ved
la. Čajový domek a čajový obřad jsou prá
vě takovými projekcemi. 

»Všechny svatyně, paláce a královská 
města a v určitém smyslu všeclmy domy 
jsou symbolicky centrem veškerého svě
ta. Mělo by být možné transcendovat pro
stor jeho pozdvižením na nebe a ve stej
ném okamžiku transcendovat čas (s opě
tovným vstupem do okamžiku před exis
tencí světa)... Různými způsoby a z mno
ha úhlů pohledu se zbožný člověk vždy 
snaží pravidelně obnovit sám sebe opě
tovným vstupem do dokonalosti počátku. 
Tedy jakýmsi znovuobjevením počátku 
života z doby, kdy život byl, tak jako veš
keré stvoření, posvátný, protože právě 
vznikl rukou stvořitele.« (M. Eliade) 

Čajový domek je takovým centrem ce
lého světa, jeho pupkem. Tak jako hrdi
na, i my cestujeme lesem a temnotou vel
ké dělohy, která nás vyživuje. Musíme se 
vzdát své pýchy a připoutanosli k věcem 
vnějšího světa, abychom se mohli účast
nit mystické, energetizující a sjednocující 
podstaty stvoření. Z temnoty směřujeme 
do světla a jsme znovuzrozeni. 

Hrdinovo dobrodružství je poutí za ce
listvostí a symbolizuje naše vlastní dob
rodružství. Život bez takového dobrodruž
ství se obvykle nepředstavitelně rozpadá. 
Dokážeme-li číst symboly, prožít mýtus, 
znovu stvořit stvoření, jsme obnoveni, ob
čerstveni, posíleni a produchovněni. Po
tkali jsme se s tajemstvím a mocí vlastní
ho příběhu, který sem tam zazářil v pří
běhu čaje. 

Přeložil V. M. 



Tanec, který je v Evropě a USA znám jako »břišní tanec«, má mnoho dalších názvů. Ve francouzštině se jmenuje 
»dance du ventre« neboli tanec žaludku. Francouzi byli prvními bělochy, kterí břišní tanec objevili. V Řecku je tento 
tanec znám jako »cifte telli« (tak se také jmenuje jeden turecký rytmus). V Turecku se nazývá »rakkase« a v Egyptě 
je znám pod jménem »raks šarki«. Obyvatelé Blízkého Východu ho nazývají »orientální tanec«, aby jej odlišili od 
venkovských tanců (baladi). Tento tanec se dlouhá staletí vyvíjel v různých oblastech různě a i dnes se neustále 
vyvíjí. Když se poprvé objevil na světové výstavě v Chicagu na počátku 20. století, Američané ho nazvali podle 
jeho francouzského jména »břišní tanec«. V literatuře se ale používají oba názvy, jak orientální, tak břišní tanec. 

Jako neustálená forma určitého typu improvizovaného tan
ce je ale břišní tanec ve všech kulturách pojímán odděleně 
od mnohých forem jiných lidových tanců, které se vyvíjely 
v týchž oblastech. Nezávisle na hranicích a kulturách je břišní 
tanec samostatnou kapitolou. Existuje několik hlavních as
pektů, které jej právě od těch ostatních tanců odlišují. 

Břišní tanec má tradiční vazby jak na náboženské, tak 
erotické prvky. A to právě způsobilo, že je někde oslavován, 
jinde haněn a jinde zase milován, je velmi pravděpodobné, 
že jeho počátky tkví v kultech plodnosti starověkých kultur. 
Lidé odjakživa přisuzovali svým bohům lidské slabostí a na
opak bohové se pyšnili těmi nejlepšími z lidských kvalit Kul
ty plodnosti jsou známy ve všech starobylých civilizacích. 
Matka Bohyně byla pod různými jmény známá jako Militta, 
Isis, Aštoret, Ištar, Afrodíté, Venuše, Párvatí atd. Hlavním atri
butem těchto bohyň byla plodnost, nejen v omezeném lid
ském slova smyslu, ale i na planetární úrovni. Zajišťovaly cyk
ličnost ročních sezon a dostatečnou úrodu obilovin. Byly 
zodpovědné i za zachování lidské rasy, prosperitu měst 
a vesnic. Žádná z nich samozřejmě nežila v celibátu a v ce
libátu nežily ani kněžky jejich kultů. Protože rozmnožovací 
funkce bohyň byla ve zmenšené formě představována žen
skými pohlavními orgány, bylo asi přirozené uctívat bohy
ně službou dívek a panen. 

Tak asi začala praxe chrámových prostitutek které byly 
v tehdejší době velmi uctívány. Důkazy nalézáme v dílech 
Sokrata, Apollodora, Arnobia, luština a Eusebia a posvátná 
prostituce byla známa na Blízkém východě, v západní Asii, 
v Řecku, v Egyptě, na Kypru a v severní Africe. Dívky byly do 
chrámu posílány v důsledku jisté zbožné přísahy. Někdy 
sloužily jak bohyni, tak úmyslu vydělat si prostředky na svat

bu. Integrální součástí jejich povinností byl také posvátný ta
nec, speciálně ten typ tance, který oslavuje břicho, zdroj 
plodnosti bohyně. 

leště v dnešním Egyptě panuje zvyk najímat si břišní ta
nečnici na svatbu. Ženich a nevěsta se pak vyfotí s rukama 
na břiše tanečnice, ledna marocká tanečnice a učitelka tance 
udává, že byla najata saúdskoarabskou ženou, aby vystou
pila v rámci berberského kmenového porodního rituálu. Při 
tomto rituálu se všechny ženy shromáždily ve velkém sta
nu, zatímco muži čekali venku. Uprostřed byla vyhloubena 
jáma, do které si rodička sedla. Všechny ostatní ženy rodičku 
v kruzích obklopily a tančily tanec, při kterém neustále opa
kovaly břišní pohyby, dokud žena neporadila. 

Tatáž saúdskoarabská žena se ovšem divila, když od ta
nečnice zjistila, že tytéž pohyby jsou dnes vyučovány v rámci 
kursů břišního tance. Tento tanec byl totiž berberskými že
nami považován za posvátný a tedy zakázaný mužům. 

Břišní tanec se tradičně tančí bosky. Stejně se samozřej
mě tančí i jiné tance, ale většinou jim scházejí některé dal
ší aspekty, které probereme později. V současnosti některé 
slavné egyptské tanečnice tančí na vysokých podpatcích, ale 
to je jen jistý způsob, jak ukázat velmi chudému publiku, že 
si mohou dovolit drahé oblečení a obutí. Nemá to žádný vliv 
na tradiční důvod, proč jsou tanečnice bosé. Bosá noha ta
nečnici pomáhá propojit se s Matkou Zemí. 

Břišní tanec vznikl v rámci tradice východních druhů hud
by. Ačkoli moderní břišní tanečnice využívají hudbu se 
spoustou západních vlivů, rytmické prvky hudby Blízkého 
východu vytvořily hudební formu, která je značně odlišná od 
toho, co se vyvíjelo na západě. Hudebník Izák ibn Ibrahim 
(767-850) řekl: »Pokud někdo udělá nějakou chybu, je po-



řád náš přítel, pokud prodlouží nebo zkrátí me
lodii, je pořád náš přítel, pokud ale i nevědom
ky splete rytmus, už nikdy nemůže být naším pří-
telem.« Někteří muzikologové vysvětlují tuto roz
dílnost totální absencí harmonie ve východní 
hudbě. Západní hudba používá přirozený smysl 
pro rovnováhu mezi napětím a uvolněním pomo
cí pravidelného rytmu a melodií, které se vyvíjejí 
v akordy. Naproti tomu východní hudba je zalo
žena převážně na rytmu, který vede melodii, jež 
se vyvíjí do různých vzorů. Většinou začíná ne-
rytmickými úvody a často mění tempo, zatímco 
západní rytmus se skládá nebo dělí, takže čtyř-
čvrťový rytmus je prostě dvakrát tak dlouhý než 
dvoučtvrťový. Východní rytmy jsou složeny z ma
lých vzorů a nedají se pravidelně dělit Např. sed-
midobý rytmus je složen z trojdobého a dvou 
dvojdobých, desetidobý rytmus je složen z čtyř
dobého a dvou trojdobých. 

Tanečnice často užívají nějaký typ rytmického 
nástroje, buď aby pomohly hudebníkům, nebo 
aby se samy doprovázely při tanci. Ruční činelky 
se vyskytovaly už v Thébách 200 let př. Kr. Někdy 
byly sestaveny na držadlech, jindy, jako např. se
stava nalezená v Pompejích (50 po Kr.), jsou či
nelky svázány provázkem nebo řetízkem. 

Španělští cikání, kteří jsou podle mínění mno
ha odborníků odpovědni za rozšíření východních 
typů tanců, původně kastaněty nepoužívali. Ta
nečnice musela používat pro podporu rytmu tan
ce své vlastní tělo, např. tleskáním rukama (pal-
madas), luskáním prstů (pitos), mlaskáním jazy
kem. Tanec dále zdobily výkřiky (gritos) a výraz
nými posunky, které naznačovaly kouzlo okamži
ku (duende). Později ale i cikánské tanečnice za
čaly používat kastaněty. V současné době jsou 
prstové činelky navlékány na prostředník a palec. 

Břišní tanec je určen pro ženské tělo s důra
zem na pohyb břicha, boků a pánve. Vyznačuje 
se stabilitou a spojením se zemí, hladkými plav
nými a procítěnými pohyby horní části těla, na
víc s prvky třesení a vrtění. Východní tance jsou 
někdy označovány jako tance svalů, na rozdíl od 
evropských tanců kroků. V rámci tradičního břiš
ního tance se tak koleno nikdy nedostane výš 
než na úroveň boků. jsou známy i varianty 
v rámci sezení na podlaze. 

Římský spisovatel Martial (1. stol.) zmiňuje 
taneční představení s charakteristickými prvky 
břišního tance. Zmiňuje tanečnici z Cadizu, tak 
okouzlující, že muž, který ji původně koupil jako 
ptrokyni, ji pojal za manželku. I Vergilius se v jed
nom popisu hospodské tanečnice zmiňuje o vý
razném tanci s párem kovových kastanět, který 
nemohl být ničím jiným než břišním tancem. 

Sledujeme-li tuto myšlenku dále do minulosti, 
je snadné si představit, že pocitové tance vznikly 
v rámci řeckých mystérií, při nichž tanečnice také 
hrály na různé prstové činelky. jiná cesta tohoto 
typu tance do Evropy může pocházet z Indie, 
odkud cestovali cikáni přes Persii do Evropy. 

Někdy se používaly i další propriety, např. 
hadi, meče, závoje a svíčky, které měly magickou 
ochrannou funkci, a které lze dodnes nalézt 
u některých lidových tancích. 

Diváci platili tanečnicím přímo tak, že házeli 
mince nebo peníze na podlahu nebo je zastrká-
vali za oděv tanečnice. Tento způsob není spo
jen s žádným jiným tancem. Ve starém Řecku 
někdy ženy z velmi chudých rodin opásaly své 
boky a tančily na tržištích. Diváci po nich házeli 
malými zlatými mincemi, které si pak tanečnice 

našívaly na boční pás jako dekoraci, protože to 
také bylo nejbezpečnější místo. Tento typ pásu 
pošitého mincemi dodnes tanečnice používají. Za 
čtvrté dynastie v Egyptě (2500 př. Kr.) byly taneč
nice odměňovány zlatými náhrdelníky, leště 
v 19. století byly někde tanečnice nuceny zvrá
tit tělo dozadu tak aby jim diváci mohli peníze 
umístit na obličej. 

Ačkoli se břišní tanec vyvinul z tance lidového, 
stal se tancem profesionálním, který mohly pro
vozovat jen trénované sólistky. Vyvinul se ve vel
mi komplexní typ, vyžadující značné tréninkové 
úsilí, buď jako sólový tanec se značným procen
tem improvizace, nebo jako skupinový tanec 
dvou až tří tanečnic s připravenou choreografií. 
Tak se původně z náboženské sféry přes tanec 
jako podívanou vyvinul až k tanci pro zábavu. Zá
roveň se různé formy tance dodnes užívají jako 
tanec s léčebnými a náboženskými motivy. 

EGYPT 

Pro dávné Egypťany byl tanec základní součástí 
jejich kultury, Fludbě a tanci se věnovali lidé ze 
všech vrstev. Dělníci pracovali v rytmu a zvuku 
písní a bubnů, pouliční tanečnice bavily kolem
jdoucí. Lidé si najímali různé taneční skupiny 
k vystoupením na různých slavnostech, banke
tech, hostinách a dokonce i v chrámech. Pro hud
bu a tanec byly školeny některé ženy z harémů. 
Žádná ze vznešených Egypťanek by se ale ne
odvážila tancovat někde na veřejnosti. Pro tyto 
účely existovaly otrokyně. Podobné to bylo i v 
ostatních zemích středního a předního Východu 
- čím byla žena vznešenější, čím vyšší postave
ní zaujímala, tím méně tančila. Tančila jen při pří
ležitosti zasnoubení dcery či syna, aby tak dala 
najevo oficiální souhlas. Egypt je přitom považo
ván odborníky za zemi původu břišního tance. 

Tance se v Egyptu rozdělovaly na šest základ
ních druhů: náboženské, nenáboženské festiva
lové tance, tance pro bankety, harémové, soubo
jové a pouliční tance. 0 pouličních tancích exis
tují jen okrajové zmínky. Přesto se zachovala 
zajímavá legenda z období 5. dynastie o tom, jak 
se bůh Ra stal otcem trojčat. Matkou byla Rudit-
didit, žena kněze Rausira. Ten netušil, že otcem 
trojčat byl jeho bůh Ra. Když Ruditdidit slehla, Ra 
jí poslal na pomoc čtyři bohyně a jednoho boha. 
Aby zůstaly nepoznány, bohyně se proměnily 
v pouliční tanečnice a nabídly se rodině, že zmírní 
bolesti rodičky. 

To nastoluje zajímavou otázku. Opravdu ob
čas pouliční tanečnice posloužily i jako porodní 
báby? To by byl, vzhledem k původu břišního 
tance, docela přirozený vývoj. Nezvány se pak 
tyto tanečnice často objevovaly na ulicích a tržiš
tích a pravidelně tančily pro zájemce. 

Nahota byla běžnou součástí egyptské spo
lečnosti. Ženy nosily krátké sukně a často tanči
ly nahoře bez, nebo, kromě šperků a bederního 
pásu, celé nahé. ledinou jejich ozdobou bylo 
tetování nebo malba henou. Tradiční svatba 
v Turecku dodnes sestává i z obřadu zdobení 
nevěsty henou. 

Ženy z harému se nazývaly »obdivované« 
a jejich funkcí bylo potěšit svého pána. Stejně 
jako některé vznešené ženy procházely výukou 
hudby a tance. Učily se hrát na lyru, loutnu, har
fu a především na lytmický náboženský nástroj 
sistrum. Tanečnice na banketech a v harémech 
byly zcela jistě vzdělanější a sofistikovanější, než 

tanečnice pouliční. Tančily jak sólové tance, tak 
tance ve dvojicích, trojicích a ve skupinách, linak 
řečeno, vytvářely choreografii, nebyla to jen im
provizace. Měly svůj systém označení jednotli
vých kroků a pohybů. Gesta a pozice měly ná
zvy jako »telátko«, nebo »správné nalodění na 
člun«, »chůze podél zvířete«, »dokonalé uchopení 
krásy« atd. 

Naštěstí pro choreografy a moderní badatele 
byly akrobatické a párové tance starého Egypta 
popsány mladým mužem ze Syrakus, který na
vštívil Memfis na konci 4. století a napsal o tom 
v dopisu: »Pak jsem spatřil skupinu hudebníků, 
přicházeli s nejrůznějšími nástroji v rukou; roze
znal jsem harfu, kytaru, lyru, píšťaly, tamburínu 
a činely. Byli jsme zaplaveni písněmi, které byly 
odměněny publikem hlasitým potleskem. Pak se 
uprostřed místnosti objevil tanečník se svou part
nerkou a dřevěnými klapačkami v rukou. Začali 
tančit a rytmicky se klapačkami doprovázet Tan
čili každý zvlášť ale i v páru, vždy velmi synchro
nizované. Tanečnice běhala za partnerem a vy
jadřovala touhu, a potom se točila, kroužila ko
lem něho a unikala jeho snahám zachytit ji.« 

Podobné klapačky, dnes bychom je nazvali 
kastaněty, se dochovaly a jsou např. v berlínském 
muzeu. Má se za to, že žádné vyobrazení se 
nedochovalo proto, protože kastaněty byly tak 
malé, aby se vešly do dlaně, a při tanci tak ne
byly vidět. 

Ze studia kreseb z hrobů se podařilo určit je
den ze základních tanečních kroků - »dolů«. Bok 
jde dolů, zatímco noha se zvedne. Přitom země 
se nejprve dotkly palce a teprve potom pata. 
Tento pohyb je dodnes typickým krokem egypt
ského tance. 

Tančilo se bosky a pohyby byly přirozené. 
Používala se celá řada pohybů: všechny typy 
poskoků, kroků a piruet Pohyby rukou byly ob
vykle měkké, zklidněné a otevřené, i když se 
občas vyskytovaly i jiné pozice rukou. Zjednodu
šeně řečeno, dávné egyptské tance používaly 
mnohem širší rozsah pohybů, než dovoluje tra
diční břišní tanec, jak ale egyptská civilizace rost
la, byla ovlivňovaná i jinými kulturami. Objevily se 
vlivy Féničanů, Syřanů, Palestinců, Núbijců, Sú-
dánců, Etiopanů a beduínů. Do Egypta se dostá
valy cizí zvuky a okolo roku 1500 př. Kr. se ob
jevily bajadéry, elegantní chrámové tanečnice 
z Indie. |ak popisují dobové texty, tance přesta
ly být pochodové a začaly být více elegantní. 
Měkčí a příjemnější. Tanečnice se už nepohybo
valy a neohýbaly tak prudce a nálada plynoucí 
z tance byla více povzbudivá a vášnivá, i když 
byly pohyby méně intenzivní. 

Následné invaze z Lybie, S) dánu a Asýrie 
a Persie samozřejmě Egypt také ovlivnily. V roce 
30 př. Kr se Egypt stal římskou provincií. Římský 
spisovatel Martial v 2. pol. 1. stol. napsal, že do 
Říma přicestovaly tanečnice z Egypta. Egyptská 
kultura, jejíž vývoj byl ovlivněn jejími sousedy, tak 
zpětně ovlivnila římské impérium. 

Asi nejstarší záznam taneční smlouvy byl na
lezen v archívech řeckých papyrů (z majetku 
Cornellovy univerzity) pochází z roku 206: »lsa-
doře, kastanětové tanečnici z Artemisie 
u Filadelfie. Rád bych si tě najal se dvěma jiný
mi kastanětovými tanečnicemi, abys v mém 
době šest dní tančila v rámci festivalu, který za
čne 26. května (v originále 24. dne měsíce pai-
ny). Obdržíš jako plat 36 drachem, chléb a my 
ohlídáme všechny zlaté ozdoby a zlaté náram-



ky, které s sebou přineseš. Poskytneme ti dva osly, budeš-li 
chtít navštívit město.« Tanečnice Isadora je v této smlouvě 
označována jako »protalystria«, zatímco obvyklý řecký termín 
pro tanečnice zněl »orchestria«. je tedy jasné, že Isadora byla 
specialistka na kastanětový tanec. Byla otrokyní, takže jí ur
čitě nebylo dovoleno o podmínkách svých smluv vyjednávat. 
Jako tanečnice ale měla možnost přivést s sebou své kolegy
ně. Co se týče platu, zedník si tehdy vydělal 2V2 drachmy za 
den a zkušená tkadlena 7 drachem, takže 36 drachem pro ta
nečnici byl velmi vysoký plat Kastaněty už tehdy vypadaly po
dobně jako vypadají ty dnešní španělské kastanuely. Byly jen 
plošší. Nejkvalitnější pocházely z Řecka a z Fénicie. V Egyptě 
byly nalezeny také páry prstových činelků, které jsou identic
ké s podobným párem nalezeným v Pompejích. 

Turci přišli do oblasti střední Anatolie pravděpodobně ze střed
ní Asie. Tam také žili po celá staletí, než si podmanili i další 
části Anatolie, včetně Istanbulu a než začali rozšiřovat svou 
říši do Evropy, Afriky a Asie. Anatolský poloostrov je mostem 
mezi Asií a Evropou, po kterém procházely všechny slavné 
směry migrací. Po období více než 2000 let na tomto území 
žili představitelé různých civilizací, např. Chetité, Frygijci, Lydijci, 
Kapadočané a Byzantinci, abychom zmínili alespoň některé. 
Ačkoli neexistuje jeden typický turecký národní tanec, něko
lik tisíc lidových tanců převzalo prvky ze všech zmíněných kul
tur. Islámská prohibice ovlivnila spíše městskou populaci, ale 
nedotkla se života rolníků v izolovaných vesnicích. Odborníci 
dokazují, že mezi tureckými lidovými tanci a tanci jiných bal
kánských zemí (Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Řecko) existuje 
mnoho podobností. Některé studie tureckých lidových tanců 
se pokoušejí interpretovat smysl některých standardních ta
nečních pohybů, které jsou používány břišními tanečnicemi. 
Např. v rámci tureckého svatebního obřadu existuje slavnost 
heny, která zahrnuje také kolektivní kruhový tanec, jehož 
účastnice drží na podnosech rozsvícené svíce. |ak malba he
nou, tak svíce mají magickou ochrannou funkci. Tyto henové 
slavnosti jsou jiné pro ženicha a jiné pro nevěstu. A v různých 
oblastech se mírně liší. Podobný druh tanců lze nalézt 
i v jiných zemích, které byly vystaveny muslimskému vlivu, 
např. v Persii, severní Africe a v Malajsii, kde se podobný ta
nec nazývá menari hinej. Při některých svatebních tancích se 
také jako magická ochrana používá i meč. Mečový tanec je 
prováděn před svatebním procesím. Turecké tance se obvykle 
dělí do tří kategorií: náboženské, lidové a spektakulární. 
V rámci náboženských tanců se uvádí samozřejmě súfijské 
tance s dlouhou a uznávanou historií. Tanec byl ale i součástí 
života obyčejných lidí, kteří tančili pro své vlastní potěšení. 
Profesionální tanec byl ale již velmi rozvinut 

Turecké tance se vyvíjely ve dvou rozdílných kulturních 
podmínkách. Istanbul jako hlavní město Otomanské říše 
a několik jiných větších měst, co se týče jedné roviny a ves
nice na straně druhé. Geografická izolace vzdálených vesnic 
pomohla uchovat tisíce lidových tanců, z nichž některé pochá
zejí ze středověku, z nomádských dob. Jiný důležitý vliv na 
rozvoj tance měl dvůr. I ty nejběžnější události na dvoře mohly 
ovlivnit celou populaci: narození nového prince, svatba 
a ustanovení nového vládce nebo třeba jen pasování sultá
nova meče. To vše vyžadovalo uspořádat slavnost. 

Takovéto slavnosti a festivaly se pořádaly často a vždy 
zahrnovaly hodně podívané, různá cirkusová představení, 
závody na koních, ohňostroje, tanec a hudbu. Zachovala se 
např. jedna miniatura, ukazující jakýsi tanec hochů na vodě. 

V Istanbulu se tyto festivaly často pořádaly ve stejném hip-
podromu, kde byly organizovány všechny ostatní slavnosti, po
řádané v tehdejším byzantském impériu, jako byly různá vý
ročí, náboženské a vlastenecké svátky atd. Při všech se samo
zřejmě tančilo. Tančili jak amatéři, tak profesionální taneční 
skupiny. O jejich tancích je bohužel známo jen velice málo. 
Informace pocházejí až z 16. -19. stol., protože teprve tehdy 
začali tyto tance popisovat návštěvnicí z ciziny. 

Tanečnice a tanečníci byli na předním Východě 
velmi uznávanou institucí. Byli to slavné osobnosti 
tehdejší doby. Bohužel tehdejší vzdělanci považovali 
tanec jen za nevhodný a neřestný sport a slovo, které 
tanečníky označovalo, by se dalo přirovnat asi k dnešní
mu významu slova cikán. Většina z nich skutečně byli cikání. 
Okolo roku 1600 prý bylo v Istanbulu kolem 3000 takovýchto ta
nečníků a tanečnic přibližně v 12 větších společnostech. Většinou to 
byli cikáni, Arméni nebo Židé, protože pro Turky se tato degradující 
profese nehodila. Tanečníci a tanečnici byli ale publikem obdivo
váni a básníci opěvovali ve verších jejích fyzickou krásu a jejich do
vednost 

Tanečníci byli většinou mladí chlapci a jejich tanec a vnější 
vzhled naznačoval ženskost Někteří nosili velmi dlouhé vlasy a zdo
bili se ornamenty a ozdobnými klobouky. Někdy se dokonce oblé
kali jako dívky. Tančili, dokud si uchovali ženský vzhled a nezačali 
jim růst vousy. V tehdejší společnosti, kdy se muži nesměli veřejně 
stýkat se ženami tak byli tito mladí tanečníci bezpečnou náhradou 
za tančící ženy a dívky. 

Samozřejmě ale tančily i dívky. Byly prý velmi populární a krásné. 
Taková taneční skupina se obvykle skládala z dvanáctí tanečnic 
a čtyř hudebníků, z nichž jeden hrál na housle, druhý na dvojitý 
buben zvaný nekkare a zbylí dva hráli na tamburíny. Jejich tanec 
byl popisován jako sugestivní, s četnými pohyby břicha, otáče
ním těla, poklekáním a prohýbáním dozadu, aby tak odvážní di
váci mohli na čelo tanečníka položit minci. Někdy předváděli 
i pantomimu fyzické lásky s výrazem hluboké vášně. 

Homosexuální tendence mezi tančícími hochy i mezi sku
pinami tanečnic, které někdy tančily i v lázních, byly časté. 
Tento speciální tanec se jmenoval zrefa a vyznačoval se spe
ciálním symbolickým pohybovým slovníkem. Právě tak 
jako mladí tanečníci představovali tančící ženy, i tanečnice 
někdy představovaly muže, zvláště pokud žily dlouho 
v izolaci harému. Jiným zajímavým aspektem harémových 
tanců bylo to, že všichni hudebníci, kteří sultánovy ha
rémové tanečnice doprovázeli, museli být slepí. Taneč
nice často používaly hedvábný šátek, držíce jeho dva 
konce v prstech, a hrály buď stydlivou pannu, nebo flir
tující kurtizánu. Někdy šátek představoval lano, které se 
dalo omotat kolem hlavy nebo krku, jindy byl jakýmsi 
závojem před tváří tanečnice. 

První zmínky o tureckém tanci z roku 1583 uvádě
jí, že již tehdy mnozí tvrdili, že tento druh tance po
chází ze Španělska. |e to docela pravděpodobné, jiný 
popis tohoto tance z roku 1759 uvádí: »Tanec obsa
huje i několik pozic, které ohrožují mravnost Někte
ré tanečnice tančí ve španělském vlivu s kastanětami 
v rukou. Kapela sestává z fléten a bubnů různých ve
likostí,, na které se hraje paličkou a jejich zvuk je pak 
ještě upravován kulatou nádobou vespod.« 

V Evropě se tomuto druhu tance začal říkat břišní 
tanec (danse du ventre), ačkoliv rozsáhlé pohyby 
svalů břišní krajiny a pánve jsou jen jednou 
z mnoha forem tohoto tance. 

Největším přínosem turecké kultury je rytmus. 
Turecký zvuk luskání prsty byl běžně znám jak na 
východě, tak mezi cikány. V Turecku se již hodně 
dlouho předtím vyráběly kovové činely všech ve
likostí. Činely se dokonce někdy používaly jako 
válečný nástroj. Někdy se prstové činýlky navlé-
kaly na prsty jedné ruky, jindy každá ruka drže
la jeden činel. Nejběžnější slovo zil se i dnes 
používá v celém světě jako označení činelu (nej-
známější firma vyrábějící i dnes činely pro po
třeby bubeníků na celém světě se jmenuje 
ZILDJAN - pozn. překl.). Turecké tance navazo
valy na tureckou hudbu, která se vyznačuje 
velmi komplexními a neobvyklými lichými ryt
my (např. 9/8, 9/4,10/8, 7/8). Devítiosmino-
vý rytmus tance karslima je dodnes často 
užíván jako úvodní rytmus vystoupení břiš
ních tanečnic. 



ARABSKÁ HUDBA V PERSII A ŠPANĚLSKU 

Arabská hudba dosáhla svého vrcholu za pano
vání Hárúna al Rašída a jeho následovníků. Žili 
na dvoře v Damašku a Bagdádu. Pořádali festi
valy, na kterých se ke společnému zpěvu shro
máždilo i dva tisíce otroků. I jejich následovník Al-
Amin v této tradici pokračoval. Hudebník Ibn Sa-
daka zaznamenal, jak jedné neděle vstoupil do 
paláce: »Bylo tam dvacet byzantských otrokyň, 
oblečených do řeckých tóg, s ozdobami na krku 
a palmovými listy v rukou. Kalíf jim poručil zpí
vat a hrát. Otrokyně tančily své rodné tance. 
A tančily tak dokonale, že se kalíf opil a odměnil 
je tisíci zlaťáky.« Stejně tak i bohatí obyvatelé 
Bagdádu i jiných velkých měst v říší si pro podob
né účely platili talentové otrokyně. 

Když roku 711 Arabové vstoupili na španělské 
území, přinesli s sebou i islámské zákazy hud
by a tance. Hrát a tančit mohli pouze otroci 
a prostí lidé, kteří neměli právo svědčit u soudu. 
Bylo také zakázáno najmout si dům, ze kterého 
by se ozývala hudba flétny. Ale stejně jako 
v jiných částech říše, hudba se nakonec prosa
dila a zpívat a hrát se ve svých domech učily 
i velmi vysoce postavené ženy. Profesionální 
zpěvačky a loutnistky byly např. na dvůr 
v Cordobě dováženy z Orientu. 

Ve 12. století byli na území Španělska básníci 
a hudebníci, kteří cestovali od města k městu, tak 
rozšíření a početní, že se pro ně ujal specielní 
název ahdab. Označovalo to člověka, který umí 
dělat vtipy, hrát a skládat někdy oslavné, jindy 
potěšující verše. Když v roce 1492 padla Grana
da do rukou křesťanů, podobná představení po
kračovala, přestože mnozí Maurové, cikáni a židé 
byli eskortováni do přístavu a odvezeni ze země. 

CIKÁNÍ A ŠPANĚLSKÉ TANCE 

Historie břišního tance je úzce spojena s osudy 
cikánů, kteří různými směry cestovali napříč kra
jinou. Přišli z Indie a migrovali do celé Evropy, až 
dorazili do Andalusie. Snažili si vydělávat pení
ze, jak jen to šlo, ať už museli pracovat nebo hráli 
a zpívali. Přivezli kombinace složitých indických 
rytmů s islámskými melodiemi. Dodnes je 
v hudbě flamenca slyšet silné arabské vlivy. Ta
nec fiamenco je spojován s andaluskými cikány, 
ale pravděpodobně vznikl z mnoha tradičních 
charakteristických prvků i španělského tance, 
a tak je uchoval. 

Nejstarší známý záznam migrace cikánů se 
datuje z roku 1000. Perský básník Firsdawsi se 
zmiňuje o dvanácti tisících zpěváků, které jeden 
princ na žádost jiného poslal z Indie do Persie, 
aby tak svým zpěvem projasnili život těžce pra
cujícího lidu. Dostali s sebou zrní a návody na 
pěstování obílí, aby se tak vždy dokázali uživit. 
Plán samozřejmě ztroskotal. Lidé snědli zásoby, 
ale nikdy nepěstovali další obilí. Princ je vyhnal 
a nařídil jim, že se od teď musí živit jen žebrá
ním a pašováním. Tato příhoda byla v roce 940 
potvrzena arabským historikem Hamzou. 

Indický původ cikánů byl potvrzen jak etnolo-
gy, tak lingvisty. To, že cikáni sami o sobě tvrdi
li, že pochází z Egypta, není pravda. Cikáni do
stávali všude tam, kudy procházeli, různá jména. 
V Balúčistánu se jim říkalo Ludové, v Iráku Lulio-
vé, v Persii Karakiové nebo Zangové, v Sýrii 
a Turecku Cinganové nebo Činganové a v Řecku 
Kacivelojové nebo Cigáni. Lingvisticky je prokázá

no, že cikáni se objevili v Persii, v Turecku 
a Řecku v období mezi 10. a 15. stoletím. Rom
ština obsahuje ale také mnoho přejatých řeckých, 
tureckých a arménských slov. 

Kalderašští cikáni, kteří sami sebe považují za 
jediné skutečné cikány vyprávějí, že někteří 
z nich, většinou kováři, následovali tatarská voj
ska, je to velmi pravděpodobné. 

Cikáni se v jihovýchodní Evropě usazovali ce
lých 600 let. V byzantské říši se objevili kolem 
roku 855, na Krétě v Srbsku v roce 1348, 
v Transylvánii a Moldávii v roce 1417, ve Francii 
roku 1419, v Římě 1422, v Paříži 1427, v Anglii 
1430. Do severního Španělska se dostali roku 
1447 jižní cestou přes severní Afriku. Je to vysvět
lováno skutečností, že cikáni se velmi bojí vody 
a jak poznamenává historik Clement, vstupují na 
lodě »s největším odporem«. 

Na území Andalusie našli přátelské prostředí, 
jak osamělá místa, kam by mohli prchat před 
zákonem, tak maurské obyvatele, kteří se vyzna
čovali romantismem a orientálním mysticismem. 
|ak cikáni, tak Andalusané projevovali přehnaný 
zájem o téma smrti a obě etnika jsou obvykle 
velmi pyšná na své tradice,. Jejich příslušníci vy
znávají vyhraněný individualismus a hlubokou 
oddanost rodině. V této atmosféře se zrodilo fia
menco. Zahrnovalo hudbu, tanec a býčí zápasy. 
|e s podivem, že ačkoli zvláště vůči cikánům bylo 
vydáno nesčetně nařízení a vyhlášek, španělskou 
inkvizicí bylí dotčeni minimálně. 

Cikánská kultura se vyznačuje tím, že její pří
slušníci komukoli odkudkoli říkají gadžo - cizinec. 
Ačkoliv si my, gadžové, o nich myslíme, že to jsou 
veselí a šťastní lidé, hudba, kterou hrají sami pro 
sebe, je převážně tragická, plná lítosti a pomsty. 
Pro nás zpívají veselejší písně, protože vědí, že 
jim dáváme přednost, jejich soukromý život je 
oddělen od života veřejného. Ačkoli mají povět
šinou a zcela zaslouženou reputaci zlodějů, exis
tují i tradiční cikánská povolání, jako je zpěvák 
klempíř, vykladač osudu a koňák. V tom se po
dobají některým současným a kastám v severní 
Indii, v nichž existují tradiční řemesla kovářů, 
klempířů, hudebníků a pouličních zpěváků nebo 
znalců léčivých bylin - tedy znalostí spojenými 
s okultními praktikami. Dodnes jsou nomádské 
ženy na blízkém Východě zdobeny cikánským te
továním na rukou a kotnících, protože to je prý 
ochrání. 

jsou samozřejmě známy i některé cikánské 
kmeny, které nevyznávají žádnou náboženskou 
víru, které nemají svou vlastní hudbu, jejich kul
tura se však soustřeďuje kolem šamanské víry 
v duchy, kteří obývají přírodu, právě tak jako zbyt
ky jiných, středoasijských šamanských kultur. Ci
káni věří, že každého člověka v jeho každoden
ním životě ovládají určití démoni a duchové. 
Např. každý cikánský umělec musí doufat, že 
přijde jeho osobní duende - démon, který mu 
dodá inspiraci a skutečné mistrovství. Vystoupení 
pro gadže je pak většinou jen jakási hra, pn které 
předvádějí, že do nich duch vstoupil, ačkoli tomu 
tak ve skutečnosti není. Tak v Andalusii vznikly, 
na rozdíl od lehčích písní, canto fiamenco, i hlubší 
písně, cante jondo. Tance se poněkud podobají 
klasickým perským tancům s prvky tanců ze 
střední Asie, zvláště pokud se týká nevýrazného 
pohybu paží nebo vycentrování trupu. Zatímco 
moderní arabské tance soustřeďují své pohyby 
do oblasti břicha, přičemž ruce udržují převážně 
v oblasti ramen, perské tance a fiamenco věnují 

pozornost pozici zad a maximálně používají pro
stor okolo hlavy pro půvabné a efektní pohyby 
rukou a dlaní. Cikánské tance nikdy nejsou pro
vozovány jen pro tance samotné. Vždy to je sou
část daleko širšího a významnějšího neverbální
ho slovníku cikánské komunikace a chování. |e 
to srdce jakési základní transformace, transcen-
dentálního stavu, útěku z reality všednodennosti 
do vzrušujícího a více uspokojujícího stavu mysli. 
To je důležité mít na mysli, protože orientální 
břišní tanec se přímo v různých kontextech od
víjí jak od náboženskosti, tak od erotičnosti. 
Moderní fiamenco si vyvinulo svůj vlastní styl 
a kulturu, jejíž kořeny jsou však stejné i pro břišní 
tanec Odborníci zmiňují např. koček tanec turec
kých cikánů, který je vždy spojován s dosažením 
transcendentních stavů. Dodnes v Istanbulu exis
tuje cikánská čtvrť, známá jako sukule. 

Cikánky jsou západní kulturou považovány za 
necudné, protože se nikdy nestyděly odhalovat 
svá prsa při kojení. Přesto i ony vyznávají ve spo
jení s dolní částí těla spoustu tabu. |eho odha
lení, ať už veřejně nebo v soukromí, je považo
váno za velmi vážný přečin. Tradičním oděvem 
cikánek je proto silně zdobená obtočená sukně, 
vyžadující až čtyři metry látky. Existují také tabu, 
co se týče společného manželského použití stej
ného mýdla nebo ručníků, stejného nádobí atd. 
Cikánky již od dob, kdy tančily v jeskyních ve 
Španělsku, nosí velkou sukni a krátkou halenku, 
která nedosahuje ani do pasu. Tento typ oděvu 
je velmi podobný dávným dvorským indickým 
kostýmům. 

ZÁKAZY A TANEC V PERSII 

Přestože islám tanec a hudbu zakazoval, nikdy 
se mu nepodařilo je eliminovat ani z vlastní kul
tury na předním východě. Súfisté, méně konzer
vativní skupina, hledali přímý kontakt s bohem 
a vnímali tanec tolerantněji. Súfijský teolog 
a učenec Al-Ghhazali uváděl určité podmínky, za 
kterých byla hudba a tanec akceptovatelné: »me-
lodie, které přinášejí pocit pohody, radosti 
a příjemné emoce, ať už jsou vyjadřovány 
v poesii, zpěvu, v tanci a pohybu, jsou chvályhod
ném Vyzvedává, že v těchto souvislostech člověk 
musí brát zřetel na čas, místo, sociální použití 
a tanečníkovu dovednost Diskutoval dokonce 
o stavu mysli tanečníka během tance 
a poznamenal, že jen skutečná extáze taneční
kovy pohyby prosvětlí a zkvalitní. 

Súfijské tance jsou naprosto odlišné, co se 
týče formy. Při súfijských obřadech jejich účast
níci chtějí ztratit svou individualitu a přiblížit se 
mystickému sjednocení s dokonalou jednotou. 
Během tance všichni následují vůdce. Když např. 
začne šejk tancovat a dovolí, aby mu turban 
spadl na zem, zbytek dervišů ho musí napodo
bit Některé sekty používají jako hudební dopro
vod flétny, jiné používají také bubny. V některých 
sektách se obřadu mohou účastnit i ženy. 

Klasický perský tanec nejvíce naplňuje původ
ní islámský záměr. Dnes už je bohužel téměř 
naprosto ztracen, protože v moderním Íránu není 
povolen. Přežívá jen ve vzdálených částech Af
ghánistánu. Pohyby vycházejí především z ramen 
a jsou delikátní a oduchovnělé. Více používají 
prostoru okolo hlavy, zatímco boky se nehýbou. 
Odtud pramení styl, kterému se říká »perské 
paže« nebo hadí paže, a který je znám v břišním 
tanci. Při klasickém perském tanci si tanečnice 
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neuvědomuje své publikum. Předpokládá se, že vždy je ve 
stavu transu, ve stavu, kdy komunikuje s bohem. Pohyby paží 
se nabízí bohu. Není to oficiální islámský tanec, ale pracuje 
s obrazy a záměry perské klasické poesie. Při zvláště živých 
představeních může občas tanečnice dát svému publiku jako 
přídavek příležitostné pohledy nebo krátký úsměv. Nikdy to ale 
nemá nic společného s upřímnější sexualitou tradičního břiš
ního tance. Představitelé islámu věří, že vzrušení škodí duši, 
zatímco upřímná hudba je může přivést blíže k bohu. Taneč
nice klasického perského tance tak symbolizuje skutečný kon
cept krásy a duše, která se pozvedává k bohu. Tento tanec 
byl právě pro své mystické kořeny předváděn většinou privát
ně. 

Ve střední Asii existuje tradice mladých tanečníků (batchas), 
kteří byli pro potřeby různých slavností oblékáni jako dívky, 
jejich tance prý byly směsí tance, gymnastiky a zpěvu, rytmu 
kastanět, to všechno v poněkud obscénním hávu. Někteří 
z těchto tanečníků byli bezpochyby ukradeni svým rodičům 
násilím a ačkoliv požívali velmi nízký sociální statut, žili vět
šinou docela přepychově. Byli prý velmi spontánní, 
s dokonalým smyslem pro rytmus. Fyzicky byli velmi silní 
a trénovaní, zároveň ale neuvěřitelně pružní. 

Perští muslimové měli také své kurtizány. Podle některých 
byly všechny tanečnice kurtizánami a např. v hlavním městě 
Isfahanu tančilo až čtrnáct tisíc registrovaných žen. Tyto krásné 
a bohaté mladé ženy byly většinou přepychově oblékány, 
zdobeny šperky a dokázaly své umění využívat ke svým vlast
ním účelům. Používaly svá umělecká jména, která se většinou 
odvíjela od výše odměny, kterou vyžadovaly od svých klien
tů (deset tomanů nebo osm tomanů - toman = perská zlatá 
mince). Tyto kurtizány byly běžnou součástí života tehdejší 
společnosti až do 18 století, kdy se moci ujal jeden šíita, který 
tanec zakázal a na veřejnosti se nesměla objevit žádná žena. 

V moderním Íránu byla hudba a tanec muslimskými fun
damentalisty zakázány. Přesto se mezi lidmi žijícími poblíž 
zálivu udržuje jeden zvláštní tanec míchající perské a arabské 
vlivy. Tanec bandari tančí oddělené řady mužů a žen. Zahr
nuje pohyby rukou nad hlavou, pohyby do kruhu, spojené 
s pohyby boků. je to divoký, oslavný tanec. 

TRANSOVNÍ TANCE 

Transovní tance se samozřejmě netančí pro pouhou zábavu, 
jsou součástí náboženských rituálů, jejichž účelem je např. léčit 
nebo vyhnat z člověka ďábla, je samozřejmě možné a velmi 
dramatické tančit např. tanec zar pro zábavu, ale skutečný zar 
je náboženskou ceremonií. 

Využití tance k dosažení stavu transu se datuje až do dob 
Dionýsa a pohanských kultů. To málo, co o těchto kultech 
známe, se velmi podobá kultu, který je dodnes praktikován 
etiopskými křestány v některých oblastech Súdánu a na Střed
ním Východě. Tento typ transu je také spojován s chůzí přes 
oheň, tak jak je dodnes praktikován v Thrácii. Také tanec 
dervišů v Turecku přivádí tanečníky do podobného typu transu. 

Kult zaru zahrnuje i několik skupin, ve kterých se vyžadu
je, zvláště od žen, iniciační proces. Tanečníci v transu zosob
ňují různé duchy a často do značných detailů hrají jejich role. 
Každý takový duch se vyznačuje charakteristickými pohyby 
(gurri), zahrnujícími i sérii rychlých otáček Smyslem těchto ri
tuálů není vyhnat ďábla, ale přizpůsobit se mu. 

Tyto společnosti poskytují ženám jak zábavu, tak nábožen
skou útěchu a jejich kulty přežívají i přes tradiční islámskou 
víru. Kulty zar se v Súdánu vyskytují jak ve městech, tak na 
venkově, i když městské skupiny bývají lépe organizovány. 
V Chartúmu a Omdurmanu existuje větší počet profesionálních 
tanečníků, jak mužů, homosexuálů, tak žen, které jsou za své 
služby placeni. 

Ceremonie zar vypadá takto: Když se hudebníci a účastníci 
shromáždí, je přiveden pacient, jsou zapáleny vonné tyčinky 
a začne bubnování. Aby se uklidnili duchové, jsou používá
ny speciální písně a rytmy. Někdy je duchem posedlých více 
žen a mohou se společně obřadu účastnit Když se pacient 

identifikuje s duchem, který ji posedl, začne dialog. 
Používá se také zvířecí oběť, aby ducha usmířila. Ná
sledující ráno se pak všichni odeberou k Nilu (nebo 
k místní řece či jakékoli vodě) se zbytky obětních jídel 
a nástroje a účastníci se ve vodě očistí. 

Berbeři, kteří jsou původní obyvatelé Maroka, se neztotož
ňují s marockými muslimy. I oni ale věří v duchy. Zdá se, že cílem 
většiny berberských tanců je také dosáhnout stavu transu. Přestože 
obecně nejsou jako transovní tance vnímány. Vyznačují se neustá
lým opakováním a velmi hlasitou hudbou, která vytváří jak co se 
týče tanečníků, tak diváků, hypnotický efekt Pocit lehkosti a extáze 
někdy vede až k totálnímu vyčerpání. Náhlý kolaps tanečnice na 
konci tance guedra je pro mnohé starobylé marocké tance charak
teristický. Oni věří, že pokud tanec neskončí absolutním uvolněním, 
tanečnice se nezbaví nemocí a smůly. 

Starobylé umění orientálního tance má dlouhou a pohnutou his
torii. Začíná v mnohých kultech plodnosti starého světa a v chrámech 
starobylé Indie. Existence nejrůznějších nomádských skupin profesi
onálních bavičů a zejména cikánských skupin pak přispěla 
k vzájemné kulturní výměně a rozšíření těchto tanců. Přestože exis
tují regionální variace, popularita toho, co je všeobecně známo jako 
orientální nebo břišní tanec je i dnes v moderním světě přední Asie, 
pokračuje i dnes. Tento tanec se v různých zemích vyvíjel různě 
a přesto si zachoval své charakteristické vlastnosti. Uchoval se 
i přes nejrůznější kulturní a morální výhrady. 

Když lidé chtějí něco oslavovat obvykle se dají do tance. Mo
derní tanečníci a tanečnice už nepředstavují hlubší vztah 
k těmto starým kultům, než když jdou děti na velikonoce si vy-
koledovat nějaká vajíčka nebo když věší jmelí o vánocích. 
Všechno to jsou už jen jakési neurčité pohanské symboly. 
Ženy dnes tančí už z mnohem praktičtějších důvodů: pro
tože je to baví, protože to je výborné cvičení těla, proto
že je to příležitost setkávat se. jinými slovy tančí pro zá
bavu, dobrou kondici a dobré vztahy. 

Skutečnost, že tento tanec přežil až do současnosti 
a nadále se rozvíjí, potvrzuje jeho původní kvalitu. 
V moderní západní kultuře je ženství často prezentováno 
negativně, destruktivně a je často zneužíváno. Naproti 
tomu orientální tanec je představuje ve vhodné atmo
sféře jako pozitivní výraz krásy, síly a graciéznosti žen-
skosti. Byl to tanec vymyšlený ženami a tančený pro 
ženy. Pro ženy žijící v Orientu má poněkud odlišný vý
znam, protože je tančen výhradně mezi ženami. Tehdy 
posiluje schopnost ženy udržet si svou krásu a tedy 
i svou moc nad mužem a přibližuje se tak znovu 
k pradávným kultům plodnosti. Na středním Výcho
dě je plodnost ženy stále tím nejdůležitějším fakto
rem, co se týče jejího ocenění. Novomanželka nemá 
žádné postavení, dům řídí mužova matka. 

Orientální břišní tanec, tak jak se dnes stále čas
těji tančí v klubech a na scénách v USA a v Evropě, 
je většinou sólový. Kostýmy jsou velmi výrazné 
a ozdobené. Bohužel tak vzniká dojem, že tančit 
může jenom ta žena, která je mladá a krásná a že 
je určen jen k potěše mužů. je to ovšem nedoro
zumění a nepochopení smyslu tohoto tance. 

Břišní tanec nebyl nikdy klasicky školenými zá
padními tanečníky brán vážně a tak dlouhou 
dobu nebyl respektován. Západní tanečníci také 
nedokázali ocenit, jak jeho tradici, tak svobodu, 
plynoucí z improvizace. Vnímali jen jeho erotic
kou příchuť Některé společnosti, které se tímto 
druhem tance začaly profesionálně zabývat, se 
snaží zdůrazňovat jeho pozitivní hodnoty. Tanec 
se stává více improvizovaný, neformální, často 
je tančen jen pro přátele. Kostýmy jsou spíše 
etnické a nezáleží na kráse či věku tanečnice. 
Domnívám se ale, že stále více lidí přichází 
tomuto starobylému tanci na chuť a že tak 
i oni pochopí energii a radost, jíž vyjadřuje. 

Z internetové adresy kharding@lamar.ColoState.edu 
přeložil V. M. 
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Pavel Klikar (1954) je uměleckým vedoucím dvou souborů: Originálního pražského synkopického orchestru (OPSO, 
zal. v r. 1974) a souboru Musica Antiqua (od roku 1982). V obou případech se jedná o cílevědomou snahu 
o autenticitu v reprodukci dobové hudby - v případě OPSO jazzu první poloviny 20. století, v případě druhém du
chovní hudby baroka, jako student měl na konci 60. let to štěstí, že mohl v rámci soukromé čtyřleté katalogizace 
všech varhan na území republiky na vlastní ruce a uši ohmatat a uslyšet ještě původní nástroje a jejich středověké 
ladění. Vlastní sbírku více než 40 000 jazzových nahrávek chicagského blues z let 1922-29. Vydal se svými soubory 
více jak 20 alb. Cvičí jógu, žije hudbou, je vždy zajímavé a inspirativní ho vyslechnout. 

• Něco je špatně, problémy se zdají neřešitelné. Co takový umělec nemá čestnou motivaci, je to cítit i v tom, 
když je to ale vlastně snadné? Co kdyby stačilo vrátit co dělá. Takový umělec pak přestane cítit ty původní prvky 
se k přirozeným harmoniím a rytmům svých osobnos- hudby, které rozhodují podstatnou měrou o její účinnosti, 
tí? Zdá se, že neumíme zpívat, diskutovat ani učit své Hudebně řečeno, ztrácejí kontakt s čistou alikvótní škálou, 
děti, aby zpívaly a byly šťastné. Naše hudba přestává jejich tercie jsou vysoké a interferují na vysokých frekven-
fungovat. Kde a kdy to začalo? V čem je problém? cích. Naproti tomu bluesový zpěvák, kterému je jedno, ko-
• To všechno se děje tam, kde nastupuje pasivita. Když lik si vydělá, protože je opilý, nebo zmámen kouzlem hud-
chce nějaká menší skupina ve společnosti ovládat skupi- by samotné, zpívá svoje blues v čistých kvintách, v čistých 
nu větší, zvolí nejradikálnější metodu, jak zbavit lidi přiro- terciích a krouží okolo nich v nejjemnějších nuancích, 
zenosti a schopnosti být v kontaktu se svou vlastní pod- Např. v moderním jazzu je mnoho lidí, kteří používají 
statou - zbaví je aktivity. Hudbu dnes provozují tzv. umělci, všechny možné akordy, jež působí na člověka nejhůře. Štítí 
Kdybych to měl přehnat, je to skupina vychytralých nedou- se a bojí základních čistých akordů, protože použít kvint-
ků, kteří sami sebe označují za vlajkonoše hudebního umě- akord přeci není moderní. 
ní. Hudba funguje jen tehdy, když je aktivně provozována. To jsou všechno falešné směry a všichni to poznáme 
Z tohoto úhlu pohledu byla např. padesátá a šedesátá léta za pár let. Svým způsobem se tito umělci dorazí sami. 
ještě celkem šťastnou dobou, protože jsme zpívali. Nebylo Když hráč moderního jazzu zaplaví svého posluchače 
vlastně až tak důležité, co jsme zpívali. Když člověk zpívá celou sérií velmi rychlých postupů, ten je vyjevený a říká si, 
lidovou píseň, třeba i tu častušku, zprovozňuje sám sebe, to já bych nikdy nedokázal, to se musí umět. 
celou svou bytost. Dnes nejen téměř nikdo nehraje na hu- je to jinak Hudba se nesmí »umět«, je třeba ji milovat 
dební nástroje, ale většina lidí se stydí zpívat. Myslí si, že a ona pak sama člověka otevře a dá mu, co je potřeba, 
hudba je arénou vrcholových trénovaných umělců, kam ni- • Bluesman snad neví nic o čistých terciích, ale je pn-
kdo jiný nesmí. Pravý opak je pravdou. rozený. Každý má přeci cit pro čisté tóny a intervaly... 

jak se někdo začne hudbou živit a cílem se stane získá- • Čistý interval nemá interference. Když k sobě přilaďuje-
vání prostředků na živobytí, zvrhne se to v okrádání ostat- me dva tóny, třeba C a E, jak přihořívá, slyšíme kromě zá-
ních. Prostředků je pro všechny dost, jde jen o to přeroz- kladních tónů určitou pulsaci, kmitočet, který se zpomaluje, 
dělování. I někteří umělci jsou přímo přesvědčeni, že hra- až zmizí. Pak jsou dva tóny čistě naladěny, já se celý život 
bat pod sebe a zneužívat svého postavení je čestné zabývám laděním varhan, cemball, orchestrů nebo vokál-
a normální, jakmile začne člověk být ve vztahu k hudbě nich sborů a mohu potvrdit, že žijeme v době, která napro-
pasivní, je konec, hudba přestane fungovat. A pokud navíc sto odvykla přijímání a tedy i oblibě čistých intervalů. Když 



člověk před 400 lety vkročil do chrámu, uslyšel 
varhany naladěné ne na rovnoměrnou tempe-
raturu, ale tak že to umožňovalo akordům, kte
ré se používaly, znít daleko čistěji, než to zná
me my dnes. Např. velká tercie v osmi kvinta-
kordech byla absolutně čistá, bez záznějů. Čis
tý kvintakord pak v člověku nabudí to, čemu 
Indové říkají čakry a křesťané sedm svícnů zla
tých. Mezi 3. a 6. stoletím kněží zcenzurovali 
z bible všechno o těchto postupech, ale podle 
mě je bible i dnes jakýmsi know-how člověka. 
• |eště před 400 lety tedy mohli lidé sly
šet hudbu, jež přirozeně rezonovala s jejich 
fyzickou i duchovní bytostí. 
• Ano. Právě proto, že tehdejší hudba vychá
zela z praprincipů a nevyžadovalo se »umění«. 
Bylo to jakési pokorné následování něčeho, co 
nevyžaduje intelekt 
• Co se pak stalo, proč se to pokazilo? 
• Člověk o hudbě začal přemýšlet a začal do 
ní vkládat své emoce. Do chrámové hudby se 
začala plést opera. Hudba začala být exhibice. 
Např. vokální part ze 17. století byl v rozsahu 
septimy, což byl rozsah jen o něco větší než 
běžná řeč. Zpěváci nemuseli zpívat ani vysoko, 
ani nízko, zpívali přirozeně. Kdežto např. Mo
zart, to byl prevít, kterého už od šesti let učili 
jako šimpanze. On to nenáviděl, byla to pro 
něho odporná práce, kterou mu přikazoval jeho 
otec, aby se uživil. A on se mstil zpěvákům tím, 
že pro ně psal party tak obtížné, že se pak brzy 
dostavily uzlíky na hlasivkách. Dnes stačí zajít 
si do Národního divadla a poslechnout si, jak 
se trápí sólistky. Vyjí jako bestie před smrtí. Te
noristé by také měli zpívat tak, jak jim zobák 
narostl. |enže u Mozarta a již v 18. století tomu 
tak nebylo. Šlo o předvádění, o sportovní vý
kony. Hudba začala být soutěživá, ztratila při
rozenost 

• Podobně se ale začalo soutěžit ve výro
bě stále složitějších hudebních nástrojů. 
Vzniklo piano a s ním potřeba sladit ho 
s dalšími nástroji v orchestru. Vzniklo tem
perované ladění. V čem je jeho problém? 
• ještě za Bacha byla věda o ladění něčím, co 
pomáhalo člověku. Bach byl tak hluboce inicio
ván svým druhem Bookstehoodem v Lůbecku, 
že si každý rok vypočítával - a to neměl k dis
pozici ani počítač ani tužku, tenkrát se psalo 
olůvkem - novou soustavu nerovnoměrného 
rozdělení oktávy, tzv. dobře temperovaný sys
tém. Věděl, že každý rok panují jiné astrono
mické konstelace a podle toho je třeba ladit. 
Každý rok hrál svým ovečkám hudbu laděnou 
tak aby jim pomohl zůstat zdravými. Proč to 
neříci na rovinu, oni tenkrát hudbou vědomě 
léčili. Každý rok muselo být rozdělení oktávy 
trochu jiné, aby odpovídalo postavení planet 
a všemu ostatnímu. Bach tedy v žádném pří
padě nebyl vynálezcem toho, co dnes hudbu 
nivelizuje, tedy rovnoměrně temperovaného la
dění, které naprosto zničilo vše, co hudba před
tím přinášela - individualitu každé tóniny. 

Hudba byla prostá, vystačila s několika akor
dy. Nebylo potřeba používat např. zmenšené 
akordy, které evokují melancholii a smutek. 
Proč si dělat smutek, když ho tehdy bylo všu
de kolem dost. Bylo dost nemocí, průměrný věk 
nebyl ani třicet let, ale třeba jezuité, kteří hod
ně zpívali, se dožívali i osmdesátky. 

Bach byl, bohužel, už za svého života vní
mán jako staromilec, který neví, co povídá, jako 
někdo, kdo už je mimo. Smáli se mu, protože 

zastával něco, co bylo všeobecně opouštěno. 
Bach a jeho syn Wilhelm Friedeman byli jedni 
z posledních, kteří si byli velmi dobře vědomi 
účinků hudby na člověka. 

Hudba 19. století má úplně jiné poslání, než 
léčit, je jakýmsi odpadkovým košem skladate
lových emocí. Nešťastně se zamiloval a pak 
všechno to utrpení hodil do tónin a přeneseně 
i na nás, posluchače. Hluchý Beethoven, ne
šťastně zamilovaný Schumann či nahluchlý 
Smetana jsou pro toto období typičtí. 

Dvořák, to bylo něco jiného. Ten říkal, že 
neskládá, že jen každý den v osm ráno, pán 
bůh chce, aby měl připravený notový papír 
a ostrouhanou tužku a napomíná ho, Dvořáku, 
Dvořáku, jak to, že jsi ještě neměl svoje kafíč
ko, vždyť přece víš, že já začínám diktovat 
vždycky v osm. A Dvořák zapisoval a zapiso
val. Dnes bychom řekli, že to byla typická ukáz
ka channelingu. V Dvořákově hudbě prakticky 
nenaleznete melancholii a jeho hudba uzdra
vuje a je v pořádku, stejně jako hudba 17. sto
letí. Mnohým velkým hudebním skladatelům 
pomohla právě víra eliminovat snahy intelektu 
zapojit se do procesu komponování. Uchránit 
se tak před zbytečnou emocionalitou. 
• Co je to tedy to čisté ladění, o kterém tak 
často mluvíš? 
• Ideální, čisté ladění je možno dobře realizo
vat s lidskými hlasy. Podmínkou je, aby každý 
z těch hlasů vydával tón, který je stálý, jasně 
definovaný: aby neměl vibrato, tremolo. Zákla
dem je čistá intonace. To je ovšem řehole. 
Všechny klávesové nástroje a syntezátory jsou 
falešné. Systém, který používáme u kláveso
vých nástrojů a syntezátorů je systém tzv. rov
noměrné temperatuiy, kdy oktáva je uměle roz
dělena na dvanáct stejných dílů. Výsledkem je, 
že čistý je jen jeden interval - oktáva. Ostatní 
jsou více méně pošpiněny. 

Bohužel, tohle je rozhovor pro časopis, 
ideální by bylo, kdybych to mohl přímo ukázat 
Možná bychom spolu měli mít néjaký pravidel
ný pořad v rádiu... Když se postavíš před pia
no a zkusíš si zahrát nějakou tercii, třeba F-A, 
poslechni si pak kolikrát výsledný zvuk kmitne 
za vteřinu. Bude to určitě hodněkrát. Když ale 
tu samou tercii naladíme čistou, tóny splynou 
a najednou zjistíme, že hudba funguje, že něco 
cítíme. Z hudebního hlediska je tercie užší. 
V naší době jsou všechny velké tercie zvětše
ny, rozladěny. 

Dnes si představujeme, že hrát na hudební 
nástroj nebo dobře zpívat se musí umět. Ale 
v 17. století to bylo úplně jiné. Nešlo o to, něco 
umět, ale prostě to dělat. Všichni si zpívali. Li
dová hudba je čistá. Cimbálovky hrají čistě, 
jakmile se to ale začne jakkoli rozebírat, je to 
špatné. 

Není však třeba se vzdávat a lámat hůl, sta
čí, když přestaneme blbnout a začneme zase 
zpívat nebo hrát Všechno to, o čem si myslí
me, že nemáme, máme. Ti, kdo nám říkají, že 
se potřebujeme učit, vzdělávat, nám to tvrdí 
většinou jen proto, aby si vydělali. Kdo např. 
z pedagogů na konzervatoři umí skutečně im
provizovat? Právě proto, že jsem v osobním sty
ku s mnohými pedagogy, vidím, jaké brutality 
se dopouští nejen na studentech, ale i sami na 
sobě. Ztrácejí svou původní přirozenost. 
I někteří talentovaní improvizátoři pak podlé
hají módním trendům a nepředávají dál přiro
zenost a výsledky vlastní snahy. 

Dalo by se říci, že naše tělo přirozeně ví, jak 
a co rozeznít, a my jsme rozenými zpěváky 
a hudebníky. Hudba by mohla a měla být po
stupným odkrýváním studánek v nás samých, 
ale to bychom o ní museli přestat přemýšlet. 
Museli bychom ztratit ambice, vrátit se k sobě, 
k jednoduchosti a pak to všechno »samo« za
čne fungovat. Chraň pán bůh, abychom za to 
ale museli platit a nebo se klanět těm, kteří si 
to skutečně nezaslouží. Musíme znovu začít 
věřit sami sobě. Víra je jakýsi chemický stav 
mozku a je docela snadno prakticky dosažitel
ná mimo veškerá náboženství. |e to stav, ve 
kterém dříve lidé byli běžně, protože si mohli 
denně dokazovat svou dovednost a užitečnost. 
To nám dnes chybí. Naše současná situace, 
kdy už je téměř všechno vytunelováno a my 
tedy začínáme nic nemít je v tomto smyslu ide
álním začátkem. Nemáme peníze na učitele, 
ale to vůbec nevadí, protože tak můžeme zjis
tit, že už to je v každém z nás. 

• vypadá to, jako že my, lidé, kteří v sobě 
máme moudrost a přirozenou dovednost, 
se díky výchově a jiným tlakům násilně pře
souváme do nepřirozených pozic, harmonií 
a frekvencí. A pak se trápíme. Stačilo by za
čít být svůj. Začít něco dělat, třeba zpívat. 
• Každý by měl následovat svou přirozenost. 
Uvolnit se. Lidi zapomněli být uvolnění a vážit 
si své přirozenosti. 
• Před nedávnem jsem zažil vystoupení 
Australana, který metodou cirkulárního de
chu hrál na slovenskou fujaru, faké další li
dové nástroje jsou pro návrat k oné přiro
zenosti ideální? 
• Všechny. Vezměme si třeba niněru. Na ní 
můžeme nádherně slyšet, jak dřív vypadala li
dová hudba. Nebyla založena na harmonii. Sta
čí základní tón, vůči němuž jsou definovány 
všechny další intervaly. Velmi dobře to znali po
cestní, protože si takto cestou zpívali. A každá 
píseň měla dvacet slok aby bylo co zpívat Kan
cionál Karla Václava Holana Rovenského obsa
huje 950 písní, které jsou právě tak vtipné, jako 
kdyby je napsal Suchý se Šlitrem. Dokonce nás 
informují o čakrách, protože se tam zpívá např. 
0 tom, že už nám to hoří v kolenou, už nám to 
jde páteří nahoru, lokty se otevírají a slavíci zpí
vají... V každé písničce jsou informace o tom, 
jak energie prostupuje člověkem zdola naho
ru. Mluvilo to prostě skrze něho. Ale právě tak 
to může mluvit skrze každého z nás. 

Niněra nám umožňuje uvědomit si vztah 
základního tónu k intervalům melodie, ovšem 
s tím, že základní tón je přítomen neustále. 
1 jiné hudební nástroje, které používali pocest
ní při svých poutích, vydávaly silný 
základní tón. Tehdy šlo jen 
o melodii, doprovázenou třeba 
pěti bubny a základním tónem. 
• Když jsem před lety poslou
chal LP s klasickou hudbou, 
býval jsem zklamán. Psalo se 
o »vodni hudbe«, ale zněl les 
smyčců a žádnou vodu jsem 
z toho necítil... já čekal něja
ké vnitřní napětí, pocit krásy, 
rytmus oné doby... 
• Händel byl prostě jazz-
man. Stejně jako Bach, 
který se s Matessonem 
a Tellemanem ožíral me-
dovinou a červeným vínem 



v Hamburku a na tři cemballa řádili celé noci, 
až se jim holky svlíkaly na stole při tanci. Proč 
ne? Händel sice svou Vodní hudbu zazname
nal, a dnešní komorní orchestry ji velmi serióz
ně interpretují, ale tehdy se ve skutečnosti tě
šili, že si každou chvilku udělají nějakou show. 
Temže, to byla přece mlha, strašná vlhkost, tak
že žádné noty na papíře, žádné smyčcové ná
stroje, které se rychle rozladily. Händel tam dal 
pozitiv, malé varhánky na přirozené ladění, 
k tomu dva trombonisti, dva fagotisti, dva de-
chaři na vysoké nástroje, třeba hoboje, několik 
bubeníků a jeli. Občas se končilo ohňostrojem. 

Hudebníci byli takoví tehdejší jazzmani, mži
kem oka se dorozumívali a přehrávali variaci 
struktur typických později pro jazz. Dokázali 
celé hodiny improvizovat. Skutečné »vodni« 
hudby byly daleko přirozenější než ty zbytky, 
které už poloslepý Händel později zapisoval do 
not. Totéž se dělo i se zápisy Bachových im
provizací. Odhaduje se, že zapsáno je tak 10 % 
toho, co z toho nadšence tryskalo. 

Händel byl velmi přirozený hudebník který 
na Temži předváděl orgie podobné tomu, co 
dělal Benny Goodman na jazzových festivalech 
ve 30. letech 20. století. |azz byl na počátku 
20. století vlastnictvím všech. Nebylo to umění 
vyhrazené hvězdám. 

Když je někdo sjednocen s principem, před
stavuje princip sám. Hudebníci byli kdysi velmi 
dobří. Například v Německu musel hudebník 
prokázat, že dokáže improvizovat v šesti hla
sech ve dvou tématech. Kdo to nedokázal, ne
dostal místo. To se ale nedá hrát mozkem, jazz 
nebo blues je zase jen jakýsi matematicko 
energetický či vibrační mode spojení s pra
základem našeho bytí. 

Takové blues bylo muzikou lidí, kteří žili při
rozeně. Byli fyzicky velmi aktivní. Například 
Armstrong, než šel hrát večer blues, nosil den
ně dvanáct hodin takřka metrákovou putnu 
s uhlím. Dnešní umělec? Bílé ručky a záděra 
jako neřešitelný zdravotní problém, jenže když 
chybí fyzická, chybí taky energie. V bluesových 
muzikantech byla spousta energie, a i když zpí
vali melancholicky, byla v tom vždy radost ze 
života. Pohřby, to byla oslava. Celé město na 
konci pohřbu tančilo a radovalo se. Podobně 
to bylo i v klášterech - kdo nebyl schopen si 
udělat ze sebe srandu, neabsolvoval. Právě 
schopnost vnímat tragédii jako komedii nám 
dnes chybí. Chybí nám groteska. Chybí nám 
umění být tiše, nemluvit. Chybí nám umění vi
dět sebe sama jako duši, dočasně vtělenou do 
nějakého panáka, abych použil Drtikolův ter
mín. 

Myslím si, že nová mladá ge
nerace to všechno v sobě má. 
Najednou je v Praze i v Česku 
spousta bluesových kapel. Mladí 
kluci, kolem pětadvaceti, a hrají 
na elektrické kytary louisianské 
blues. Srší to z nich samo a oni 
jen koukají, co se to děje. Každý 
člověk má blues v sobě. Blues, 

které v sobě nemá sílu auten
tického prožitku, dna, špíny, 

a zároveň krásy, není to pravé 
blues. 

• Kdosi tvrdil, že ma
minky slavných jazz-

manů hrávaly v kos
telech gospel... 

• Dá se říci, že gospel není ničím jiným než 
falto bordonem 17. století. Dali si hezký akord, 
to je naladilo, a pak začali jednoduchou melo
dii, jenže například křesťané pak vyřadili ze své 
liturgie nešpory, ještě v 17. století se každou 
sobotu v každém kostele zpívaly nešpory. Pět 
žalmů, Magnificat a mezitím gregoriánský cho
rál jako připomenutí čehosi prapůvodního, ji
nak řečeno, člověk, který zpívá, pláče, fňuká 
žalm, si prostě stýská a volá po moudrosti pra
původního, po existenci, ze které vzešel a do 
které se vrátí. Žalmisté byli takoví tehdejší 
bluesmani. Žalmy a nešpory byly zpíváním 
manter. Člověka bolelo v zádech, ale když si 
zazpíval, bolest zmizela. No samozřejmě. Kaž
dé písmeno je podle kabaly určitou konfigura
cí nějakého energetického napětí a při vyslove
ní různých písmen abecedy jsme různě nala
děni. Každé písmeno je také naladěno k určité 
barvě a všechno to dohromady jaksi ladí. 

My dva to víme. Nevědí to ti, kteří si z hud
by dělají zaměstnání nebo vědeckou práci. 
Když o hudbě jen mluvíš, není to tam. 

Když mluvíme o špatných rytmech, uvědom
me si, že letní čas je také porušením řádu. ja
kým právem si někdo může usmyslet, že 
o hodinu posune běh času? Hodina ve vesmí
ru, to je nějaká doba... My si myslíme, že po
rušováním řádu a jeho pozdějším napravová
ním podporujeme vývoj. Tak to ale není. Vývoj 
je spíše učení se pokoře. |en v tichu a pokoře 
propojíme ty mozkově počítačové procesory, 
které mají skutečně kosmickou výkonnost. 
• Můžeš zmínit některé lidi, kteří jsou pod
le tebe, např. ve tvém oblíbeném období 
baroka, důležití? 
• Mě zajímají ti, kteří baroko vynalezli. Oni 
tomu tak tehdy samozřejmě neříkali, ten termín 
byl původně pejorativní. Označoval něco pokři
veného, zkrouceného, jakoby napadeného obr
nou. My dnes označujeme sedmnácté a půlku 
osmnáctého století za baroko, protože máme 
oprávněný pocit, že v té době převládla jakási 
sjednocující idea. Kdo inicioval pramantry té 
doby? Solomoe Hebreo Rossi z Mantovy, který 
zemřel v roce 1630. Byl to Žid a kromě židov
ských žalmů na hebrejské texty psal tak dob
rou instrumentální hudbu, že i padesát let po 
jeho smrti byla neustále znovu vydávána. 
V jeho hudbě už jsou modely, které potom 
sprinteři jako Vivaldi a podobní zpracovávali. 
Tahle muzika nás dodnes dokáže nabít opti
mismem. Rozesmát. A když se rozesmějeme, 
otřeseme se, všechno z nás spadne a my se 
tak očistíme. Oni tenkrát vědomě pracovali 
s energiemi a jejich průběhem lidským tělem. 

Když se pokoříme, a nebudeme chtít být za 
každou cenu jiní, začneme být nejvíce sví. 
Všichni jsme talentovanými umělci, herci, vždyť 
přece dříve bylo v každé vesnici divadlo. Každý 
vesničan byl buď ochotník nebo člen pěvec
kého souboru, nebo aspoň chodil zpívat neš
pory do kostela. Můj otec, knihkupec ve Smiři
cích a později v Hradci Králové, byl také ochot
ník, jednou mne vzal do Národního na Stani
slava Neumanna. Tehdy mi bylo pět let, ale do
dnes si pamatuji intonaci jeho hlasu. To byla 
čeština v absolutní jednotě s její mantrotvor-
ností. 

Každý z nás je rozeným umělcem. Když 
jsme ale izolováni od svých dovedností, když 
nehrajeme, nezpíváme, usycháme. 

Pro BARÁKU zaznamenal V. M. 

CENTRUM CISTĚ RADOSTI 
STUDIO 21 • Kroftova 8, Praha 5 

PRAVIDELNÝ DENNÍ PROGRAM: 
06:00-07:00 Dynamická meditace 
10:00-11:00 Nataraj meditace 
16:00-17:00 Nadabrahma meditace 
18:00-19:00 Kundalini meditace 

VEČERNÍ PROGRAM: 
20:00-... Oshovy meditace, 

muzikoterapie, tanec, 
tantra, přednášky. Po 
dohodě i aura-soma, 
masáže, reiki, tarot ap. 

Info: 02/5732 5697, 0604/284 694 

Možnost pronájmu prostor, spolupráce 
lektorů a zajímavé projekty vítány 

Info: 0608/753 542, 0603/220 798 

Trvalé osvobození od psychických 
a psychosomatických potíží a tam, 

kde nepomáhají jiné léčebné metody. 
Telefon 0643/437209, 0606/876777 

ZELENÉ CAJICKY 
PRO ČESKÉ LIDIČKY 
Mentalita lidí žijících v Čechách je skvělá. 
Je však jiná než třeba v orientu. Pokud ten
to fakt respektuje výrobce čaje, přinese ra
dost i užitek mnoha příznivcům tohoto ná
poje. Hrma ESOTERIE vykoumala již před 
5 lety jako první v Čechách zelený čaj pro 
naše mlsaly tak, aby nejen léčil, ale i chut
nal. 150 druhů zelených čajů s ovocem, lé
čivým kořením či bylinkami, to je největší 
sortiment čajů, vycházejících z mentality 
Evropana. Taková nabídka nemá obdoby. 

Zelený čaj urychluje a usnadňuje vstřebá
vání léčivých účinků bylinek! Nezatěžuje 
tolik organismus, léčba je rychlejší a účin
nější. K čajům jsou připojeny i důležité in
formace, mnohé mají i magické účinky. 

Našinec chce vědět a mnohdy jinak nedo
stupné informace dostává. I to je důvod, 
proč stále více lidí vychutnává ryto jedineč
né čaje. Je to souznění výrobce a spotře
bitele. Proudí zde energie lásky napojená 
na říši druidů, Keltů, indiánských šamanů, 
starých Číňanů, Japonců, ale i našich by
linkám. Ti všichni se svými zkušenostmi 
podíleli na složení těchto elixírů života. 

Obchodníci! 
Je to víc než obchod s čajem! Zákazníci 
se uzdravují a vracejí se pro Wld a mír 
dalšího šálku. Vyžádejte si velkoobchod
ní nabídku. Uděláte radost mnoha lidem. 

Uzdravte duši a tělo bude následovat! 
Mnohým se to již podařilo!!! 

V Esoterii působí a pomohou vám: 
Ing. Pobuda, L. Heller, Z. Hricová 

ESOTERIE 
Moskevská 80, 101 00 Praha 10-Vršovice 

Po-Pá 10-18 hod. 
Objednání a prodejna tel. 0603 919 054 

Velkoobchod tel. 0603 786 519 



Kniha o čaji 
Kakuzó Okakura • Brody 1999 

V novém překladu Dity Horákové se na kniž
ním trhu objevila klasická kniha japonské
ho autora z první poloviny 20. století. Vzpo
mínám, jak jsem tuhle knihu překládal kon
cem 70. let po nocích coby hlídač v galerii 
v obvyklých dvaceti průklepových kopiích. 
Tehdy to pro mne i mé přátele bylo zjevení. 
Právě jsme začali pravidelně pít čaj. Sháněli 
jsme cokoli odkudkoli, jezdili jsme do Pol
ska, odkud jsme přiváželi plechovky firmy 
Twinnings, jinak k máni jen v Tuzexu, líst
kový Darjeeling nebo Assam a pak experi
mentovali s různou vodou a různými doba
mi vyluhování. Praxe tehdy předběhla teorii, 
a proto jsme byli za Okakurovu knihu tak 
vděčni. Například za informace o dějinách 
čaje a o duchovnosti s jeho pitím spojené, 
ale třeba i za toto hudební přirovnání 
a pokus o popis skutečného umění: Kdysi 
v dávnověku stál v Lang menu strom, sku
tečný vládce lesa. lednoho dne vyrobil moc-

U K I J Z Ó O K A K U R A 

Angels of Venice 
Windham Hill Records 1999 • Distribuce BMG 

sionálně vypravené a vyrobené CD 
adresami nejen na vydavatelství a 

Nádherné album čtyř amerických hudebnic, kte
ré jsme doposud měli možnost slyšet jen 
z jednotlivých skladeb na několika kompilačních 
albech. Vedoucí tohoto dámského kvarteta, Ca-
rol Tatumová, ovládá keltskou harfu, irské bu-
zuki, mandolínu, kytaru a basu, další tři ženy hra
jí na flétny, piano a violoncello. Na albu jsou 
s nadhledem a ženskou něhou předvedeny 
vlastní skladby, používající etnické nástroje nebo 
inspirované např. čínskou hudební kulturou, ale 
také skladby převzaté, např. Micka jaggera nebo 
slavná Within You od George Harrisona s indic
kým rytmem tabel a nádhernými tóny smyčců 
imitujících glissandové indické melodie. Profe-

hýří i typicky americkými informacemi, např. internetovými 
agenturu, ale i na výrobce nástrojů nebo kostymérky. 

Silk Mind 
Rama IV • Oreade Music 2000 

Moderně aranžované rytmické skladby využívající počítače, syntezátory a hlavně do počítačů 
nasamplované zvuky tradičních thajských hudebních nástrojů. Paul Downes pro své taneční 
skladby použil i tradiční thajské stupnice. Výsledkem je šlapavá, zajímavá a zvukově exotická 
hudba, která potěší jak milovníky obvyklých rytmů a převládajícího oddechového stylu, tak ty, 
kteří jdou více do hloubky. Právě kombinace tradičních nástrojů s pro nás exotickým zvukem 
obvyklý proud hudby jaksi nenápadně, ale zásadně ozvláštňuje. Posluchač si pak třeba položí 
i pár otázek např. Proč nás ve škole neučili i o jiných hudebních kulturách? 

ný kouzelník z jejího dřeva podivuhodnou 
citeru, jejíž zatvrzelou duši mohl zkrotit pou
ze nejlepší z hudebníků. Dlouhou dobu 
vlastnil nástroj císař, ale úsilí všech, kteří se 
snažili z jejích strun vyloudit melodii, bylo 
marné. Až přišel Po ja, mistr hudebník který 
něžnou rukou polaskal citeru, jako když se 
snaží utišit nepoddajného koně, a dotkl se 
jejích strun. Zpíval o přírodě a ročních obdo
bích, o vysokých horách a proudících vo
dách. Pak změnil tóninu a zpíval o lásce... 
Císař se v extázi zeptal, v čem spočívá ta
jemství jeho úspěchu, a Po ja odpověděl: 
»Pane, ti druzí neuspěli, protože zpívali sami 
o sobě. já nechal citeru, aby si sama vybra
la téma, a nevěděl jsem, zda se citera stala 
mnou, nebo já citerou.« 
Okakura stejně dobře jako mistři zenu nebo 
čaje ví, že »mistrovské dílo je symfonie ro
zehraná v našich pocitech. Opravdové umě
ní je Po ja a my jsme podivuhodnou cite
rou. V magickém doteku krásna se probou
zejí dosud nevyužité struny našeho bytí. Na
sloucháme nevyslovenému, hledíme na ne
spatřeném 

jeho Kniha o čaji se tiskne a čte znovu 
a znovu. I ona je totiž mistrovským dílem. 

Rádce milovníka čaje 
james N. Pratt - Pragma 1999 

Princ Chung Tze, poslední vyslanec císařské 
Číny v Anglii, si objednal domů do Šangha
je Rolls-Royce »čajové barvy«. Když auto 
dorazilo, princ zděšeně zjistil, že je vůz ne 
zlatozelený jako barva čínského zeleného 
čaje, ale měděně červený, v barvě v Anglii 
nejběžnějšího čaje Darjeeling. 
Touto historkou začíná kapitola Čínský ze
lený čaj v přehledné a zajímavé knize popi
sující základní druhy čajů. 
Na rozdíl od jiných, podobně se tvářících, 
tato kniha podobně jako čaj »povzbudí, ale 
neopije«. Psal ji nadšenec. 
V první části se český zájemce dočte o jed
notlivých druzích čínských, japonských, in
dických a dalších čajů, ve druhé části se do
zví o historii pití čaje a o tradičních pomůc
kách pro přípravu tohoto nápoje. Kniha na
víc přináší i dlouhý seznam čajoven v Če
chách a na Moravě. 

The scroll 
Medwyn Goodall • New World Music 2000 

Druhý díl plánované trilogie inspirované kelt
skou mytologií. Hudba Medwyna Goodalla 
je neomylně příjemná, šlapavá, dostatečně 
exotická a nádherně zvukově a stylově čis
tá. Dalo by se říci, že on sám je už natolik 
známou »firmou«, že jméno Goodall je té
měř synonymem podobného typu hudby. 
Každé další album je jakýmsi pokračováním 
stále stejné Goodallovy písničky, ale právě 
tak jako jiní velikáni tohoto typu hudby, 
např. Van Morrison, je i tento bradatý zava
litý milovník keltské historie stále o něco lep
ší. Goodall se o keltskou tradici zajímá s prá
vě takovou intenzitou, s jakou se učí hrát 
na další a další hudební nástroje a s jakou 
vylepšuje své soukromé nahrávací studio. 
Studuje literaturu, sbírá artefakty a je o něm 
známo, že dokonce vlastní jednu z mála 
replik slavného meče Excalibur. A právě ono 
»nasazení« je na albu cítit. 



Vesmír plný umění 
john D. Barrow - jota 2000 

Tuhle knihu jsem si v originále před více než rokem přivezl 
z Washingtonu a často si v ní labužnicky četl. S radostným překva
pením konstatuji, že vychází ve výborném překladu i v češtině. |e 
to náročné, ale výživné čtení. Pokud vydržíte sledovat dlouhé a na 
myšlení náročné věty a odstavce, začne vám jiskřit v hlavě nad 
provokativními otázkami, které si autor cílevědomě klade: Proč se 
nám líbí určité druhy umění nebo hudby? Mají naše vizuální či slu
chové preference co do činění s evolučními a fyziologickými pro
cesy našeho těla a mozku, nebo je to jen kulturní vynález posled
ních 30 000 let lidského vývoje? |sme ve svém umění svobodní, 
nebo je představa svobody tvorby jen další iluzí a my tvoříme podle instrukcí evoluce a zákonů 
panujících v celém vesmíru? Proč se rozdělily cesty umění a vědy? 
Autor (nar. 1952) je již našim zvídavějším čtenářům znám z knih Teorie všeho a Původ vesmí
ru. V tomto případě sebevědomě překračuje hranice mezi vědou a uměním, prokazuje svůj 
přehled jak v otázkách fyziky a kosmologie, tak také malířství, lingvistiky či teorie hudby. Ne
bojí se klást si ani otázky z oblastí našeho kalendáře a jeho vzniku, ekologie, psychologie 
vidění, vztahů našeho vnímání světa k nejnovějším objevům astrofyziky nebo záhad míchání 
dvou a více hudebních tónů. Až tuhle knihu dočtete, váš názor na současný svět se určitě 
změní. A navíc si skutečně počtete. 

Undrentide 
Medieval Babes • RCA Victor 2000, distribuce BMG 

Dvanáctičlenný ženský sbor zpívá a hraje středověké pís
ně a madrigaly ve středověké angličtině s přesvědčivostí 
a naléhavostí podobně znějících alb finské skupiny Vart-
tina. Zvuk a celková nálada je ale jaksi jemnější, něžněj
ší, klidnější. Pečlivý booklet přináší jak původní verze tex
tů, tak překlad do moderní angličtiny a další údaje o té 
které písničce. Skupina Medieval Babes vznikla před tře
mi lety a upozornila na sebe tím, že svůj první »koncert« 
odezpívalo jejích dvanáct členek stylově na hřbitově. 
Dámy vystupují jak na velkých pódiích i festivalech, tak 
v klubech. Undrentide je jejich třetím albem a produko
val ho v jiných hudebních sférách slavný john Cale. 

Dreamworld Harmonie 
Danny Becher • Oreade Music 2000 

Holandské vydavatelství Oreade začalo před lety systematicky vydávat specializovanější sérii 
alb, věnovaných experimentálnější, náročnější hudbě. Obrátilo se na celou řadu známých du
chovních, šamanských či hudebních osobností, a pro zájemce tak začalo mapovat např. ša-
manské rituály, vícehlasý alikvótní zpěv, duchovní zpěvy Gruzie či rituály amerických Indiánů. 
Zatím poslední titul této řady je výsledkem spolupráce v odborných kruzích již celá léta zná
mého »šamana«, Holanďana německo-českého původu Dannyho Bechera. Becher se již od 
sedmdesátých let 20. století intenzivně zabývá indickou hudbou (devět let tam žil a studoval 
jak jógu a hudbu, tak ajurvédskou medicínu) a zvukovými experimenty. Je expert na léčbu 
zvukem, propaguje vícehlasý šamanský zpěv a sbírá asijské chrámové gongy a zvučící mísy. 
Na tomto albu, původně vydaném ve Švédsku, se spojil s hráčem na didžeridu Pauli Marsé-
nem a bubeníkem a hráčem na různé etnické bubínky Peo Hagfeldem. Pokud jste ještě nikdy 
neslyšeli alikvótní zpěv, teď jste se tedy dočkali. 

Um Atar 
Várttiná • Wicklow Records 2000, distr. BMG 

Nejnovější deska dnes pro mnohé již kultovní 
finské skupiny přináší pro ni obvyklé nádherné, 
vzrušující, naléhavé ženské sbory a profesionální 
zvuk v jedenácti původních i převzatých lidových 
písních a skladbách. V bookletu jsou navíc 
i původní pověsti a pohádky, vážící se k námětu 
písní. Hudba i provedení se cílevědomě dotýkají 
záhad člověka, jeho života i vztahu k přírodě 
a mýtům a připadají mi duchovně pohanské, 
jsou syrové, nepřetvařují se, zalézají pod kůži 
zvyku a nutí zbystřit. 
Je radost poslouchat lidi, kteří žijí tím, co dělají. 

Cesta čaje, mysl čaje 
Sóšicu Sen XV. • Pragma 1991 

Když se na počátku 90. let roztrhl pytel 
s návštěvami slavných lidí ze všech oborů 
a zemí, celkem nenápadně pražský kulturní 
život obohatil i jeden z nejslavnějších a ne
uznávanějších žijících čajových mistrů, po
kračovatel ještě slavnější rodinné tradice, 
Sóšicu Sen XV. Nakladatelství Pragma teh
dy, i když to byla jen shoda okolností, vyda
lo český překlad jedné jeho anglické klasic
ké knihy z roku 1979, který doplnilo struč
nými »dějinami čaje« od téhož autora. |a-
ponský smysl pro tradici je v osobě tohoto 
čajového mistra přímo ideálně ztělesněn, 
protože Sóšicu Sen je přímým patnáctým 
mistrem generace, kterou založil jeho tak 
slavný předek Sen No Rikjú před čtyřmi sty 
lety. Kniha, a v jistém smyslu i sama návště
va této »čajové legendy«, byla tehdy širší ve
řejností jaksi přehlédnuta. Na rozdíl od ná
vštěvy mistra má ale kniha jednu výhodu: 
nezestárne a v tomto případě je stále ještě 
k dostání. Doporučuji pořídit si ji a alespoň 
jednou týdně si doma v klidu udělat příjem
nou atmosféru, připravit dobrý zelený čaj 
a nad šálkem čaje otevřít tuto knížečku a za
číst se. Hmmm. 

The Reiki effect 
Aeoliah & Mike Rowland 
Oreade Music 2000 

Slovo reiki již ani u nás není třeba vysvětlo
vat. Známý autor hudby new age, původně 
ale mistr reiki a léčitel z Evropy, nyní trvale 
žijící v Kalifornii a vystupující pod jménem 
Aeoliah, vydal ve spolupráci s jiným slavným 
a úspěšným autorem Mikem Rowlandem 
album, věnované právě reiki a jeho vlivu na 
lidské tělo a mysl. Obě jména skýtají záruku 
nejkvalitnější hudby v nejlepším provedení 
(mimochodem, alba obou autorů jsou již 
několik let celé měsíce na žebříčku nejpro-
dávanějších titulů firmy Oreade). Podtitul 
alba - zdroj léčivé energie - pak příznačně 
vysvětluje i úplným začátečníkům na poli 
hudby new age, o co tu jde. 








