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Tak jako čajovník čerpá svoji sílu ze země, kořeny čajové kultury spočívají v hloubi dávných věků. Aby mohl rozkošatět
a nabídnout svoje čerstvé výhonky ku prospěchu lidské společnosti, musí vyrašit a přizpůsobit se aktuálním podmínkám,
které panují nad ochrannou bariérou zeminy. Viděno optikou Východu: v podnebesí. Zamysleme se na tím, jaký je
skutečný potenciál čajové kultury. Stojí za to věnovat se rozvoji tohoto kulturního fenoménu? Jsem přesvědčen, že ano.
Když si položím tuto otázku, vybaví se mi nedávná vzpomínka, jak jsem na Ukrajině poblíž Mukačeva – tam, kde kdysi
bývala i naše vlast – hledal keře čajovníku. V listnatém lese, roztroušené mezi vzrostlým porostem, přežívaly schoulené
výhonky čajových keříků, které tam v roce 1949 vysázel Sovětský svaz. Jenže po čtyřech letech se kázalo, že kruté zimy,
které se pravidelně vracejí, vždycky zahubí čerstvé výhonky čajovníku a mráz přežijí pouze jeho kořeny. Nebyl by to však
čajovník, kdyby se vzdal. Naopak. Po každé tuhé zimě z paty samého kořene vyrašily nové výhonky. V současnosti se tyto
divoce rostoucí čajovníky perou o půdu s ostružinami, kapradinami a dalším porostem. Nedávno jsem byl pozván, abych
se tam přijel podívat a natrhal si vlastní čaj. Když jsem po čajovnících pátral, připadal jsem si, jako kdybych hledal houby
v lese. Nakonec jsem místo lišek a kozáků trhal čerstvé čajové výhonky. Tu trochu nasbíraného čaje jsme s kamarádem
zpracovali. Přiznám se, že jsem nic nečekal od svého prvního čaje, ale jak jsem byl překvapen. Pod vedením Maksyma
Malygina (na úvodním snímku) – mého ukrajinského přítele – jsem vyrobil neskutečně dobrý, lesem vonící, tmavý oolong.
Nevěřil jsem vlastním smyslům a říkal jsem si, že mě musí šálit chuť. Tak dobrý to byl čaj! Pokud bychom chtěli pěstovat
čajovník v našich klimatických podmínkách, bylo by zapotřebí ještě mnohé udělat. I v méně drsných podmínkách vyžaduje
pěstování čaje množství umu, píle a trpělivosti. Ale třeba se to jednou někomu hodně trpělivému poštěstí a já si budu
moci natrhat čaj v hlubokých brdských hvozdech zpod ruin hradu pána Viléma Zajíce z Valdeka…
Ukrajinské čajové plantáže na počátku padesátých let.

Stejně tak, jako tomu bylo s tím mým čajem, je to i s čajovou kulturou. Poslední roky se věnuji sepisování a ověřování
dostupných znalostí o čaji a čajové kultuře. Protože je to rozsáhlá tematika, soustředím se jenom na vybrané okruhy témat.
To, co mě zajímá především, jsou okolnosti, které daly čajovníku příležitost ukázat svůj potenciál. Jsem totiž přesvědčen,
že se dá od něj lecčemus přiučit. Zajímalo mě také, jak moc se projevuje přístup člověka k této plodině, či jak je chuť
hotového čaje ovlivněna společenským klimatem nebo charakterem lidí, kteří s čajem během celého jeho životní pouti
přišli do styku. Čili všech těch, kteří čaj pěstovali a pak sklízeli, zpracovávali a skladovali, prodávali i kupovali, a nakonec
připravovali a podávali svým hostů. Cítím se nadšený jako malé dítě pokaždé, když se mi před očima složí další část této
skládanky a když opět vidím o kousek víc z toho neuvěřitelně pestrého obrazu, jaký čajová kultura všude kolem nás vytváří.

Z kořenů těchto dvouletých čajových
stromků (snímek je z roku 1951)
dodnes rostou ukrajinské čajovníky.

V rámci dnešního vyprávění se ještě zmíním o jednom netradičním případu šíření čajové kultury. Dobře ilustruje, jak silný
potenciál se skrývá v zelených lístcích Camellie sinensis. Příběh se odehrává v Sierra Leone a vypovídá o čaji, coby silném
nositeli kultury. Jsem přesvědčen, že každý, kdo chce, objeví v tomto příběhu z bohem zapomenuté zátočiny, odkud se
po celá staletí expedovali otroci na americké plantáže, ze země, kde ještě nedávno řádila ebola a kde se každodenně
pohřbívaly desítky obětí občanské války, odpověď na otázku, zdalipak má čajová kultura v dnešním globalizovaném světě
ještě co nabídnout? Jistěže má! Když to dokázala v Sierra Leoně, dokáže to všude a může i dnes, v době světové pandemie.
Hlavní město Sierra Leone Freetown, 1856

V mnoha zemích západní Afriky je v poslední době oblíbeným nápojem čaj zvaný „ataya“ či „attaya“. V Sierra Leone
dokonce vyrostla síť více jak 1500 čajoven zvaných „ataya-base“, kde se podává výhradně tento zelený čaj. Jak čaj, tak
i čajovny, ve kterých se ataya pije, probouzí v této zemi celonárodní polemiku, která vypovídá nejen o atmosféře v Sierra
Leone, ale také o sociálním, etickém či morálním potenciálu čajové kultury. Fenomén, který čaj ataya vyvolává, je zajímavý
z mnoha ohledů přičemž ten nejneobyčejnější se dotýká jeho historické, sociální, společenské a etické roviny.
Roku 1460 zemřel portugalský princ Jindřich Mořeplavec, který byl iniciátorem a zastáncem objevitelských výprav
a zasloužil se o vzestup své země coby námořní velmoci. 32 let po jeho smrti, v roce 1492, doplul portugalský mořeplavec
Pedro de Sintra k ohromné zátoce na západoafrickém pobřeží. Tato zátoka se ukázala být ideálním přístavem pro velké
koráby. Dnes je zanesena v mapách jako Tagrinská. Protože pobřeží kolem Tagrinské zátoky nebylo tehdy ještě
pojmenované, dal mu Pedro de Sintra zvláštní název podle siluety okolních kopců, které mu připomínaly spící lvici: Serra
da Leoa, což se dá přeložit jako „Lví hory“. Jedná se o přímého předchůdce dnešního pojmenování země: Sierra Leone.
Ostatně podobným způsobem přišla ke svému jménu mnohá další místa západní Afriky. Jakmile Pedro de Sintra dokončil
svůj průzkum a zmapování okolí, založil roku 1495 na břehu zátoky přístav, obchodní stanici a pevnost. Záhy se místo stalo
oblíbenou destinací pro obchodníky s otroky. Ti byli v jeho časech oblíbeným zbožím především v muslimských zemích,
jak o tom v souvislosti s Afrikou píše roku 1550 slavný maurský cestovatel al-Hasan ibn Muhammad al-Wazzan al-Fasi
známý jako Leo Africanus. V krátké době se v této obchodní stanici usadili Francouzi i Holanďané. Roku 1526 taktéž
Angličané. Všichni brzy zjistili, že obchodování s otroky je podnikáním s výnosným obchodním artiklem. Prvním
z Angličanů byl John Hawkins, který zakoupil náklad 500 domorodců a převezl jej do kolonií v Americe. Trh s otroky
plynule vzkvétal a po Napoleonských válkách ve 30. letech 18. století prudce vzrostl. Důvodem byl především rozmach

zámořských kolonií a potřeba levné a odolné pracovní síly na četné plantáže. Zdrojem otroků byli mnohdy samotní
kmenoví vládci, kteří prodávali zajatce z jiných kmenů. Nezřídka prodávali i příslušníky vlastního kmene. Ti přitom byli
jejich prostými služebníky a často pracovali na polích. Na území dnešní Ghany se v 18. a 19. století rozprostíralo království
Asanti, které bylo proslavené svým otroctvím. Původní bohatství této země pramenilo z těžby zlata. S příchodem
Evropanů se hlavní obchodní komoditou velmi rychle stali otroci. Obchod s otroky probíhal až do příchodu britské
koloniální správy v roce 1895.

Nechvalně známá britská otrokářská pevnost na ostrově Benfe

Podobně tomu bylo i v okolních zemích. V případě muslimských vládců jako byli např. ti ovládající Svahilskou oblast
východního pobřeží Afriky, byli nejčastěji otroky nemuslimští obyvatelé. Jak se tento trh postupně rozvíjel a mohutněl,
zhoršovala se pozice samotných otroků. Jejich postavení se neustále posouvalo z původní role – tj. od smluvního

Současné ruiny britské otrokářské pevnosti na sierraleonském ostrově Benfe

služebníka – na pouhý majetek bez jakýchkoliv práv. Se zakládáním zámořských kolonií rostl ekonomický význam otroků
pro zemědělství nových území a kolonií. Často se ukázalo, že nejzdatnějšími a nejodolnějšími otroky jsou právě afričtí
černoši, což ještě více stimulovalo tento druh podnikání. Když ke konci 19. století docházelo ke zrušení otroctví, kolabovala
ekonomika nových zemí a propadaly se celé trhy. Asi nejslavnějším důsledkem je zánik čajových zahrad v Brazílii, který
přišel krátce poté, co zde bylo
v roce 1888 zakázáno otroctví
výnosem zvaným Zlaté právo.
Pokus nahradit otroky imigranty
z Evropy a Asie nevedl k větší
prosperitě

a snaha

na otrokářských

setrvávat
standardech

ubytování, pracovních podmínkách
a třídním zařazení nebyla řešením a
vedla

pouze

ke

sporadickým

úspěchům.
Ale vraťme se k čaji. Základem čaje
ataya je čínský zelený čaj Zhu cha –
珠茶 (česky „perlový čaj“), který je
všeobecně znám jako „střelný
prach“ – „gunpowder“. Samotný
čaj má

bohatou historií. Jeho

původ sahá do dynastie Tang (608–
907), kdy se poprvé objevil v oblasti
zvané Šao-sing v provincii Čeťiang
. Jedná se o zelený čaj, u něhož je
oxidace lístků zastavena pečením. Čaj
má charakteristický tvar. Jeho lístky
jsou

svinuty

do tvaru

malých

kompaktních kuliček, takže během
louhování se postupně rozvíjejí. Tento
jejich tvar jim umožňuje uchovávat si
po delší dobu svoji čerstvost, je skladný,
méně trpí během převozu a dobře se
vsypává do konvičky, kde se rozvíjí do
značného objemu. Místní obyvatelé mu
říkají ataya a místu, kde se pije
„základna ataya“ – ataya base. Čaj
ataya se tradičně připravuje ve velmi
koncentrované

a

hodně

slazené

podobě. Nepije se, usrkává se. Tradiční
příprava

si

vystačí

s obyčejnými

skleničkami, plechovou čaje, konvičkou
a vařičem či malými přenosnými
plechovými kamínky. Na zdroj ohně se
dá plechová konvička, do které se nalijí tři skleničky vody a vsype jedna plná sklenička čaje. Poté, co se čaj začne vařit,

přidá se plná sklenička cukru. Cukr se nechá zcela rozpustit. Výsledný nápoj se přelije do skleniček a opakovaně se z výšky
přelévá z jedné do druhé, až začne hustě pěnit. Vznikne velmi silný, sladký a zároveň cenově dostupný čaj.
Sierraleonská příprava čaje

Výsledná podoba čaje je dvoubarevná. Pěna je krémově hnědá, čaj má barvu černou. Ataya je velmi silná a hodně
oslazená. Nejčastějším místem, kde se konzumuje, jsou zmíněné čajovny zvané ataya base. Ty jsou oblíbené zejména
u místní nezaměstnané mládeže. V Sierra Leone byla ještě nedávno válka. Země se od té doby těšila relativnímu klidu
a hospodářskému růstu, neboť se opětovně rozvíjel těžební průmysl, který byl hlavním zdrojem předválečných příjmů této
republiky. Je kuriózní, že právě popíjení čaje v ataya base bylo některými místními politiky považováno za škodlivé
a řazeno ke drogám. Dle tamního zákonodárce Dr. Edwarda Nahima, je konzumovaný čaj návykový. Mládež ho vypije až
8 až 10 šálků denně. Když nemají možnost pokračovat v pití, tak se u nich začnou projevovat abstinenční příznaky a oni se
snaží se čaj sehnat…Ještě před cirka deseti lety byly pláže Sierra Leone plné growshopů a mládež si v nich pořizovala
marihuanu. Ale potom nastal nevysvětlitelný zlom a tyto growshopy (bylo jich tisíce) nahradily základny střelného prachu
– zmiňované čajovny ataya base. To samo bylo pozoruhodným úkazem. Západoafrickou společnost ovšem ještě více
překvapila skutečnost, že se v těchto čajovnách prodává jediný čaj. Ten stejný čaj si museli koupit bohatí i chutí, muži i
ženy, muslimové i „ti druzí“. Tato, na místní poměry nevídaná společenská rovnost, vyvolala v privilegovaných vrstvách
údiv až odpor. A tak se našli zákonodárci
jako výše zmíněný doktor Edward
Nahina, kteří se rozhodli čaj coby nápoj
zdiskreditovat tím, že jej postaví na roveň
drogám… Zatím neúspěšně. Čaj díky svým
blahodárným účinkům odolává atakům a
stále se těší dostatečné oblibě. Možná za
to může vědomí společné otrocké minulosti, možná
ha čaje.
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