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Čaji se věnuji mnoho let. Jedna z cest, na kterou se zaměřuji dlouhodobě, je tzv. vnitřní styl. Snažím se
jej zformovat tak, aby vycházel z českých podmínek, tedy aby byl přizpůsoben evropským potřebám.
Zároveň se soustředím na to, aby čerpal z hluboké, napříč staletími rozvíjené tradice čajové kultury.

Jak jsem se na toto téma bavil doma, ve své čajové kanceláři, v našich čajovnách či při různých dalších
aktivitách zaměřených na čaj, tak vykrystalizovala potřeba uchopit jak jedinečnost české čajové cesty,
tak zároveň bohatství čajové kultury. Damiana, který byl ještě jako malé dítě u těchto setkání občas
přítomný, to zřejmě nějakým způsobem zaujalo a ovlivnilo. Někdy v jeho třech letech se stalo, že nám
doma ráno do postele přinesl čaj, který připravil stylem Gong Fu Cha (v psané formě používám anglické
pojmenování – pozn. autor). V této přípravě od svých čtyř let spontánně pokračoval. Postupně jsem se
mu začal trochu věnovat. Probírali jsme různou filozofii přípravy čaje: proč čajové setkání probíhá, jaké
má jednotlivé fáze, čeho je dobré si všímat a proč. Damian to postupně okoukával, učil se a cvičil. Mohu
během svého povídání připravit žlutý čaj? Jsem nadšený piják žlutých čajů, tak snad bude chutnat i
vám. A zároveň vám budu vyprávět, čemu se ode mne Damian přiučil.
Když jsem učil Damiana, tak jsem se záměrně vyhnul rozebírání historie čajové kultury navzdory
tomu, že toto téma studuji mnoho let. Co mně však přišlo zásadní, bylo dobrat se k jádru čajové kultury.
K podstatě čajového setkání, tedy k otázce, čím čajové setkání je. A v návaznosti na to zformulovat
pravidla, která bychom my Evropané měli znát či si jich být vědomi, abychom během přípravy čaje měli
možnost vytěžit maximum z potenciálu vlastního čajového setkání, a přitom dosáhnout vzájemné
spokojenosti jak hostů, tak i samotného hostitele. Tyto úvahy vykrystalizovaly do deseti pravidel, které
jsem sepsal a mohu je teď říci. Právě tyto zásady během našeho setkání v Brně na Dnech čajů a
keramiky Damian cvičil a praktikoval a později, na Čajomíru pak praktikoval ve vyšší formě. Pokud toto
základní desatero zvládne i takový malý kluk jako je Damian, tak je šance, že jej zvládne i kde kdo, ať
už bude dospělejší nebo s většími zkušenostmi. Toto desatero jsou čajové principy, které se vztahují
k čajovému setkání.

Prvním bodem, který jsem v něm podchytil, je ROVNOST. Znamená to, že hosté i hostitel si jsou před
miskou čaje rovni a ani jeden účastník čajového setkání není víc než jiný. Zde se ukazuje jeden
ze skrytých rysů čajové kultury a obecně i jejích hodnot: čajová kultura v sobě pojí vyšší, hlubší a bohatší
paletu hodnot, jichž je nositelem je-li jí dopřáno, aby se rozvinula. Zmíněná rovnost, při které jsou si
hosté i hostitel rovni, spočívá v tom, že čajový obřad není dělaný jenom pro hosty ve smyslu
od hostitele pro hosty, ale že i hosté dělají něco pro samotného hostitele. Jinak řečeno: nezbytnou
podmínkou proto, aby čajové setkání bylo příjemné a obohacující, je tato vyváženost.

S vyvážeností se pojí druhý bod, kterým je POKORA. Ta je důležitá zejména pokud má být čajové
setkání kultivovanější a hodnotnější, a tudíž má těžit z potenciálu čajové kultury. V kulturních vrstvách
jednotlivých asijských zemí či národů je pokora přirozenou součástí. V Evropě můžeme mít tuto rovinu
čajové kultury méně rozvinutou anebo ji můžeme mít poněkud posunutou. Pokora navazuje
na předchozí princip rovnosti, neboť požaduje po všech zúčastněných, aby s pokorou přijali svoji roli
čajového setkání. Znamená to, že hostitel si uvědomuje, že je tím, kdo připravuje čaj, a host tím, kdo jej
přijímá. Význam tohoto aspektu je krásně vidět například v situacích, kdy host se snaží hostiteli pomoci
podáním čajové misky a zasáhne mu do čajového obřadu například tím, že během nalévání čaje
pohybuje svojí čajovou miskou, a hostitel ho tak může snadno opařit. Jak je vidět, nejen hostitel je tím,
kdo řídí čajové setkání, ale ovlivňuje jej i host. Nepřijde-li host na čajové setkání s pokorou, může se
stát, že se naruší celkový charakter setkání. Přitom hostitel je ten, kdo je zodpovědný za atmosféru
celého setkání, neboť tato atmosféra je jedním z nejzákladnějších důvodů, proč k celému setkání
dochází. Čili pokora navazuje na rovnost a je nezbytně nutným předpokladem k tomu, aby
ke kultivovanému čajovému setkání došlo.

Bez pokory by nemohl probíhat tradiční čajový obřad, které známe například z Japonska. Do Japonska
tento obřad přišel z Koreje, do které ještě před tím připutoval z Číny za dynastie Tang (v 7. století). Zde
za této dynastie čajový obřad vykrystalizoval, ale jeho kořeny sahaly do ještě starších období, kdy byly
spojeny zejména s taoismem. Počátky čajové kultury se totiž formovaly ve spojení s taoistickými
kláštery, které byly obklopeny čajovými zahradami, jež jim sloužily pro jejich vlastní potřebu. Tyto
kláštery stávaly na posvátných horách. Cesta k nim bývala dlouhá a obtížná. Poutníci, kteří po ní přišli,
byli unavení a říkali si o nějaký nápoj. Taoističtí mniši a mnišky dospěli k názoru, že by jim mohli
prodávat čaj, zejména pokud jej učiní součástí své filozofie. Zvyšovali si tak šanci na to, že se jejich
klášter uživí a přežije i náročnější časy. Taoisté tak začali svoji filozofii projektovat na čaj a propojovat
taoismus s čajem. Bavíme se zde o období dynastie Han, tedy o době, která následovala krátce po smrti
prvního čínského císaře a trvala čtyři sta let.

Dramaturgie čajového setkání je sice na hostiteli, ale hosté ji svojí přítomností, přirozenou
spontánností i vědomými kroky výrazně spoluutvářejí. U dítěte, jako je Damian, je krásně vidět, jestli
si dokáže všímat potřeb hostů a jestli je trpělivý. Když jsme si (s Lukášem Vídeňským) povídali před
tímto rozhovorem, vyprávěl jsem o tom, jak jsme čajovali s Jakubem Zemanem v jeho čajovně Hakuzan.
Tam nastávaly krásné situace, během kterých se prolínaly návštěvy různých hostů. V jednu chvíli tam
bylo třicet lidí, hned nato jsem tam byl sám s Jakubem. V takových momentech bylo velmi cítit, jak je
důležité moderovat situaci. Když se začaly křížit rozhovory a vznikla roztříštěná atmosféra, bylo vhodné
zajistit, aby se atmosféra zklidnila například tím, že se převzala pozornost. Naopak tomu bylo například,
když atmosféra byla kontinuální a celá čajovna se soustředila na nějaké zajímavé téma. Jakub třeba
přinesl krásný meč a bavilo se o něm, tak šlo o to ustoupit do pozadí. Toto moderování čajového setkání
je jednou z věcí, která je kladena na bedra hostiteli, který k tomu – logicky – potřebuje i oporu
v hostech. V průběhu japonského čajového obřadu jsou ony formální kroky berličkou k tomu, aby se
v průběhu čajového setkání dalo s jeho atmosférou lépe tančit. Jinou věcí, se kterou toto moderování
japonského čajového obřadu je spojené, že hostitel ví, že bude za své moderování odměněn, je známá
jeho role, a to vše dohromady vede k všestranné spokojenosti. Není to jednostranný proces.

Třetím bodem je OHLEDUPLNOST. Ohleduplnost umožňuje souhru protagonistů, což se vždy projeví
na atmosféře čajového setkání. Ohleduplnost je průvodním jevem přátelství, přičemž bez přátelské
atmosféry není možné vychutnat si ani ten nejlahodnější, ani ten nejprostší čaj. Absence ohleduplnosti
znemožňuje vzájemnou radost ze sdíleného prožitku. K tomuto tématu bych uvedl opět mikropříběh.
Jednou jsem se svého učitele – tedy osobnosti, ke které vzhlížím jako ke svému největšímu mistrovi –,
kterým je pan Wang Xiaoning z Hangzhou Tea-lovers Culture Development, zeptal, jaký je nejlepší čaj
na světě. Pan Wang mi pohotově a spontánně odpověděl: „S přáteli!“ Pomyslel jsedm si, že se mi snad
takový starý pardál vysmívá, když mě odbývá takovou frází. Tak jsem se ho zeptal ještě jednou
a intenzivněji. A na to mi pan Wang odpověděl: „Čaj, který byl pěstovaný na dobrém místě, na plantáži
založené dobrými lidmi, dobrými lidmi zpracovaný, dobrými lidmi skladovaný, mezi dobrými lidmi
obchodovaný, podávaný v čajovně s kvalitním duchem, jejíž majitel má k ní dobrý vztah, a to samotný
čaj připravovaný a pitý mezi lidmi, kteří se mají vzájemně rádi.“ Takovýto čaj ve skutečnosti dá to
nejlepší, co má, neboť my s ním pijeme tu atmosféru a vše, co se na něj naváže. Toto je moudrost,
která mi docházela mnoho let, a dnes se jedná o jednu ze stěžejních věcí, kterou se snažím předávat
dál – proč píši učebnice, proč se věnuji čaji a ne jiným aktivitám, které by mě učinily rychleji bohatším
a stabilizovanějším (ve smyslu životní stability). Cítím, že toto je to, co naše západní kultura potřebuje.
Naše kultura potřebuje komoditu či médium, které je pozitivně přínosné pro celou společnost, dialog
mezi lidmi, je svorníkem v kultuře, nerozděluje ji. Jedním z praktických předpokladů čajového setkání
je, aby se během něj účastníci viděli rádi a vzájemně si pomáhali. Zmíněná ohleduplnost je proto
nezbytně nutnou podmínkou. Nebudeme-li k sobě vzájemně ohleduplní, nedokážeme si nic předávat.

Čtvrtým principem je VYVÁŽENOST. Častým nedostatkem jinak precizně zaranžovaného čajového
setkání je absence vyváženosti všech zúčastněných prvků. Čajová setkání neovlivňují pouze správné
indicie, ale ovlivňují je rovněž prostředí, hosté, hostitelé, čaj, keramika a tak dále. Skutečné mistrovství
čaje – čili Gong Fu Cha (nebavíme se tu tedy pouze o jednom stylu přípravy čaje) – nespočívá v tom,
že hostitel moderuje vlastní čajové setkání jako choreografii, ale v tom, ale že všichni spolupracují.

Pátým principem čajového setkání, které obohacuje všechny zainteresované strany,
je DUCHAPŘÍTOMNOST. Smyslem čajového setkání je setkání u čaje. To znamená, že bez setkávání –
čili procesu, kdy se hosté i hostitel setkávají na jednom místě a ve stejném čase – a bez čaje, coby
platformy ve smyslu předmětu setkávání, se nemůže projevit hlubší rovina čajové kultury, ani osobnost
zúčastněných osob nebo genius loci místa čajování. O co se jedná? Skutečným mistrovstvím Damiana
v rámci přípravy čaje, tedy to, co se učí dlouhou dobu a vyžaduje to jeho vnitřní senzitivu a náročnou
práci sama se sebou, je schopnost vnímat situaci kolem sebe a přizpůsobovat jí průběh vlastního
čajového setkání. Vyprávěl jsem o Jakubovi Zemanovi a schůzkách v Hakuzanu, které byly stran proměn
atmosféry naprosto skvělé. V jednu chvíli tam například přišlo pět lidí, což byli kamarádi motorkáři, a
tomu bylo zapotřebí přizpůsobit atmosféru setkání tak, aby toto setkání všechny bavilo. Jindy tam byl
na návštěvě nějaký vznešený mistr bojových umění a setkání mělo zcela jinou atmosféru. Jenže nejde
jenom o atmosféru mezi lidmi. Na čajový stůl vám například najednou padne stín nebo naopak zasvítí
ostré světlo. Také je zapotřebí si uvědomovat, že mezi hosty a hostitelem by nemělo nic být, co by jim
bránilo ve výhledu. To je například častá chyba, kterou můžeme vidět na internetových videích,
ve kterých se čajoví hostitelé předvádějící čajový obřad Gong Fu Cha, snaží ukázat bohatství své čajovny
tím, že na stůl nasází všechny možné věci, které nepoužijí. Tyto cetky jim pak překáží, a navíc ruší
ve výhledu. Čili logičnost, pragmatičnost a věcnost by taktéž měly být součástí čajového setkání.

Duchapřítomnost hostitele by měla být dána jeho schopností reagovat na vznikající situace teď
a tady. Duchapřítomnost je skryta, je nenápadná. Pracuje se s stíny nebo s tím, že žádná hubička
konvičky nesměřuje na hosty. V Asii říkají, že zlo je přímé. Když se hubičky konviček namíří na hosty, ti
se budou cítit nesví, neboť budou mít podvědomý pocit, že netuší, co na ně z hubičky vyletí. A to je
podvědomá reakce, kterou by měl hostitel zohledňovat. Přitom situace během čajového setkání se
dynamicky vyvíjí. Hostitel tak musí průběžně řešit, aby na čajovém stole byla přítomna estetika
a zároveň na nikoho nic nemířilo. Například ani řada zarovnaných šálků. Celá věc je tudíž složitější.
Například pokud máme na stojánku na víčka čínské znaky, ty by neměly být vzhůru nohama.
I takovýmito kroky dává hostitel najevo, že se připravil a čajovému setkání se plně věnuje. Mělo by být
evidentní, že ví, co dělá. Jistota hostitele je to, co uklidňuje jeho hosty. A hosté potřebují uklidnit, neboť
jedním ze smyslů čajového obřadu je relaxace. Hovoříme-li o vyšší čajové kultuře, tak lidé jdou na čaj
právě proto, aby se nechali provázet, mohli si odpočinout a psychicky, což znamená mentálně,
relaxovat. Přes den mají svoji práci, svoje starosti, svoje radosti. Po tom všem chtějí mít možnost
soustředit se na sebe nebo na další hosty čajového setkání a starost o to, aby se tak stalo, přenechávají
na svém hostiteli, po kterém chtějí, aby jim to umožnil. Hostitel je honorovaný za to, že jim svým umem
umožní zregenerovat se. Čajovnu proto označuji jako „psychologické spa“ (čili „psychologické lázně“).
Věřím, že jsem více poodhalil otázku duchapřítomnosti, která je důležitá. K tomuto mému postřehu
jsem docházel po léta poznávání. I díky práci s Damianem jsem si ledacos z toho uvědomil. Takže čajové
setkání by mělo být vždy jedinečné a mělo by mít obsah.

S tímto postřehem souvisí další – šestý – bod, kterým je ÚCTA. Úcta je produktem kultivované roviny
čajové kultury a je víc než jen otázkou bontonu. Jedná se o nezbytnou a mnohdy náročnou podmínku
kladenou na všechny zúčastněné. Vyžaduje po nich, aby odložili svoje zábrany, předsudky,
předpojatost, skryté úmysly i důraz na svoji velikost. Zároveň po nich chce, aby se k ostatním chovali
jako k sobě rovným a sdíleli s nimi momentální okamžik bez ohledu na minulost nebo budoucnost.
Jedná se o vskutku náročný požadavek. Úcta je naprosto klíčová věc. S čajovou kulturou souvisí jak bod
o ohleduplnosti, tak i bod o úctě, protože dobrý hostitel se snaží připravit čaj tak, aby se hosté uvolnili
a on sám si ho také užil. Když on sám bude v napětí, nebude si jistý svými pohyby, nebude mít situaci
pod kontrolou, a tak svoji nejistotu a nervozitu přenese i na okolí. Trpělivost u čaje je náročná. Krásně
se cvičí při slévání čaje, kdy jde o to, aby konvička nebyla příliš nakloněná a čaj nezačal vytékat
zpod víčka. Člověk má totiž tendenci slít čaj rychle.

Na úctu navazuje sedmý bod – RESPEKT. Rozdíl mezi úctou a respektem je prostý. Úctu můžeme dávat.
Dáváme jí například úřadu, vlajce prezidenta a podobně. Respekt se musí zasloužit. Respekt není
samozřejmostí. Není-li respekt přítomen při čajovém setkání, bude narušena jeho atmosféra. Tento rys
čajového obřadu souvisí s nezbytností vědomého rozhodnutí zúčastnit se konkrétní čajové seance a
s respektem akceptovat ostatní čajové hosty. Jsem přesvědčen, že je nezbytnou podmínkou toho, aby
všichni účastníci čajového setkání byli přijímáni s radostí a vlídně. A to ať je máme nebo nemáme rádi.
Neboť to, v jakém duchu se setkáváme, tak se i reprezentujeme vůči ostatním i vůči světu, a podle toho
jsme také hodnoceni. Mohou to být například úředníci, kteří zrovna rozhodují o tom, jestli budou
zohledňovat čajovou kulturu a budou ke specifickým potřebám čaje milosrdnější, nebo nikoliv. Tyto
signály vysíláme při každém čajování a nikdy nevíme, kdy dojde ke kontaktu s druhou stranou, která
nás bude posuzovat. Vypovídá to o nás samotných. A stejně jako místní úředník nás může posuzovat
významná autorita ze světa. Snažme se spojovat čajovou kulturu s určitými hodnotami, jakými jsou
noblesa nebo ohleduplnost a také vše, co zde vyjmenovávám. A dávejme si přitom vzájemně respekt.
Ostatně, kdy jindy si ho chceme dávat než u přátelského setkání, kde o nic neběží a jde jenom o to,
vyčistit si hlavu a udělat si radost?

Podívejme se na osmý bod, kterým je LIDSKOST. Lidskost je konfuciánská ctnost a jejím ekvivalentem
je humanismus, který vznikl v renesanční Evropě. Čaj se do Evropy dostal za vrcholné renesance, kdy
v malířství hovoříme o manýrismu a českým králem a císařem Svaté říše římské byl Rudolf II.
Habsburský. Čaj přišel do Evropy v době, kdy se protestantismus odděluje od katolictví. Byl to věk, kdy
v Anglii vládl Jindřich VIII. či později královna Alžběta, Nizozemí se osamostatňovalo poté, co
ve Španělsku dovládl silný panovník Karel V. a jeho nástupcem byl Filip II. atd. Tento dějinný okamžik
je charakteristický tím, že během něj došlo ke konci spolupráce křesťanské Evropy, která se naposledy
spojila v námořní bitvě u Lepanta (7. října 1571), při níž křesťanská koalice, tzv. Svatá liga, porazila
Turky (tzn. Osmanskou říši). V této době se rozpadá impérium Svaté říše římské na část španělskou a
rakouskou. My Češi jsme připadli pod rakouskou část, která bojovala s Turky u Vídně, kdežto druhá
západnější část s nimi sváděla především námořní bitvy (ve Středozemí).

V této dramatické době, kdy se vymezuje protestantismus a obsazují se nové kolonie, se čaj dostává
do Evropy. Zatímco Španělsko coby reprezentant katolické Evropy získávalo bohatství – tehdy
především zlato – z nově objevených kolonií v Americe, tak protestantské Nizozemí či Anglie hledaly
nové možnosti v obchodu s kořením sledováním portugalských mořských cest vedoucích kolem Afriky
do Asie. A takto se dostali k čaji. Verze, kterou známe z většiny literatury, uvádí, že čaj se dostal
do Evropy poprvé v roce 1610 do severoholandského Amsterdamu. Ve skutečnosti se čaj na evropský
kontinent dostal ještě dříve do Portugalska. Dostal se tam ze severní Afriky v důsledků bojů mezi
osmanskou říší a Evropou. Osmané totiž ukončili možnost obchodování přes Hedvábnou stezku
a Evropanům nezbylo než kvůli koření najít novou cestu do Indie. Tehdy šlo především o pepř, který
byl spolu se solí jedinou konzervační látkou, jež umožňovala konzervovat maso. Bez něj byly
nemyslitelné větší expanze nebo válečná tažení. Podobný vliv měl později chinin, který řešil otázku
malárie.

Osmané tak donutili Evropany k expanzi a ti objevili novou cestu k indickému koření. Když bylo
mohutné španělské loďstvo zvané Armada zničeno v bitvě u Gravelines (8. srpna 1588), moře ovládli
Angličané. Ti spolu s Nizozemci a dalšími protestantskými zeměmi založili Východoindické společnosti,
což byly vlastně původně národní kartely za účelem obchodování s kořením. Jako první z nich byla
31. prosince roku 1600 založena Anglická východoindická společnost. Tu následovaly další
protestantské země jako Nizozemí nebo Dánsko. Kolem roku 1605 vyplula z Makaa první britská loď,
na které byl naložen i čaj. Tato loď se však potopila, a tudíž první úspěšná loď s čajem připlula
do holandského Amsterodamu teprve v roce 1610.

Nicméně čaj se dostal do Evropy ještě předtím z Tuniska či z Maroka. Zde v polovině šestnáctého
století řádil slavný osmanský pirát Rudovous. V roce 1580 se Portugalsko stalo součástí Španělského
léna. Významní španělští obchodníci, kteří museli kvůli Rudovousovi, opustit severní Afriku, se začali
usazovat v Portugalsku. V něm měli větší šanci stát se slavnými a vlivnými, než kdyby se navrátili
do rodného Španělska, kde by čelili větší konkurenci. Tito obchodníci si s sebou z Afriky přinesli i zvyk
pití čaje s mátou, takže tento čaj je tak prvním, který se začíná pít na evropském kontinentě. Konkrétní
stopa po této události se dochovala v portugalském jazyce, neboť v portugalštině se čaji říká „chá“,
kdežto ve španělštině „te“. Je tomu tak proto, že čaj „te“ připlul námořní cestou z čínského pobřeží
dnešního Fuťianu, zatímco hedvábná cesta začínala ve východočínském vnitrozemí. Hedvábná cesta
vycházela z provincie Jün-nan a přinášela čaj jak nahoru na sever až do Ruska (a pak až k nám), tak na
západ do Turecka, kde končila mj. v Trabzonu, dnešním hlavním městě oblasti Rize proslavené
stejnojmenným čajem. Stezka pak pokračovala muslimským územím až do severní Afriky a po ní se tam
dostal i čaj včetně svého západočínského označení „čá“. Po moři se čaj dostal až do německých či
polských hanzovních měst, takže například v pobaltském Lotyšsku se čaji říká „tēja“ nebo v Polsku
„herbata“ (z latiského „herba thea“, kde „herba“ je „travina“ a thea je „čaj“).

Devátým bodem či principem je OBDAROVÁVÁNÍ. Tento princip vychází z toho, že celé čajové setkání
je sledem vzájemných výměn, darů a pozorností. Dialog se během čajování mění ve výměnu upřímných
komplimentů. Čaj, zákusky a další atributy, které mění majitele, jsou trvalými vzpomínkami na tuto
událost. Smyslem čajového setkání, jak již bylo zmíněno, je radost ze společně prožitého času. Když
darující uvažuje nad obdarovávaným, přemýšlí nad ním veskrze pozitivně. To je velmi důležité. Často,
když nad druhými přemýšlíme, řešíme jejich slabé stránky. Když jim chceme udělat radost, přemýšlíme
nad nimi v dobrém. Jsem přesvědčen, že chvíle, ve kterých myslíme na druhé v dobrém, rozvíjí
především nás. Princip obdarovávání je dle mého názoru velmi důležitý a je zásadní s tímto principem
spojovat čaj tak, aby se ten stal přirozenou součástí této směny. Hostitel by měl chtít co nejlépe
pohostit své hosty. Toto je velmi důležité pravidlo například pro čajovny, ve kterých může být v běžném
provozu velmi náročné je dodržet. Host by měl chtít být dobrým hostem a potěšit i své okolí včetně
dalších hostů. Jedná se tak o důraz na popření sebestřednosti, tak jak je pojímají zenové či další
buddhistické principy.

Desátým principem dobrého čajového setkání je harmonie neboli SOULAD. Dobré čajové setkání je
podobné tanci. Je-li v něm soulad, vede k jedinečným a neopakovatelným zážitkům, které si člověk
nemůže sám sobě přivodit jinak, než ve vzájemně obohacující interakci s druhou osobou nebo s dalšími
osobami – svými bližními. Možná by se dalo říci, že se jedná o projev lásky. Té konečné lásky, kdy se
v ní synergicky projevují všechny atributy, které se do ní dostaly způsobem, o kterém mi říkal pan Wang
Xiaoning, když řekl, že nejlepší čaj je s přáteli. Je to tedy něco, co není obsaženo v samotném čaji, ale
je to obsaženo v čajové kultuře. Popsaný princip souladu je nezbytně nutnou podmínkou pro to,
abychom si čajové setkání užili i jako zážitek podobný tanci, kdy jednotlivé pohyby na sebe navazují a
zároveň vtahují do hry i ostatní. Choreografie pohybů a tahů u všech zúčastněných by měla mít stejnou
hlavu a patu. Miska na čaj pro japonský čajový obřad má zvláštní místo, které označuje, že se odtamtud
pije. Při podávání šálku se toto místo otáčí. Jedním směrem ji otáčí ten, kdo ji podává, opačným ten,
kdo ji vrací. V tomto podávání je patrná ona choreografie, kdy si ani host ani hostitel nemusí nic říkat
a oba ve vzájemném souladu spolupracují. Daří-li se toto předávání a pokud si se stejnou elegancí či
noblesou sdělují informace například formou poezie haiku, a přitom dokážou navázat na téma
nastíněné svitkem v tokonomě, na hostitelův výběr květiny, na její zpracování formou ikebany,
na volbu čajového nádobí: pak souhrn toho všeho vytváří umělecký zážitek i transcendentální
nadhodnotu. Nadhodnotu, jež není spirituálního charakteru ani duchařská, ale je duchovní v pozitivním
slova smyslu. Uvedená pravidla a principy běží pod povrchem výuky čajové školy. Tato pravidla se u nás
normálně neučíme, neboť jsou přirozenou součástí (kultury) Východu. Myslím si, že my – Západ –
bychom se jim mohli a měli učit a díky nim si užívat jejich plodů, neboť nás mohou doopravdy obohatit.

