
Na biskupińskiej scenie pierwszego dnia 
festynu odbyło się spotkanie na macie dwóch 
przyjaciół, którzy poznali się na kursie w Szko-
le Drogi Herbaty w Japonii. Krzysztof Mar-
czewski był gospodarzem spotkania, a jego go-
ściem była Amerykanka Katie Bechtold. Wy-
darzenie komentowała Urszula Mach-Bryson 
ze Stowarzyszenia Drogi Herbaty Urseneke 
Sunshinkai. 

Matcha (sproszkowana zielona herbata) 
stała się podstawą głębokiej dyscypliny du-
chowej i estetycznej, która miała znaczący 
wpływ na cywilizację japońską. Herbata w tej 
postaci do Japonii została wprowadzona przez 
mnichów zen powracających z Chin. W świą-
tyniach ten sposób picia herbaty został wpro-
wadzony, by pobudzać i rozjaśniać umysł pod-
czas medytacji. Herbata była stosowana na 
potrzeby lecznictwa oraz ceremonii, która 
z czasem została wprowadzona na dwór 
cesarski i do arystokracji. Wytworzyła 
się unikalna koncepcja estetyczna inspiro-
wana duchem zen, czyli docenienie 
subtelnego, surowego piękna, 
które ukrywa się w skrom-
nych rzeczach. W XVI w. 

Sen Rikyu (1522-1591) 
uchwycił kwintesencję 
idei herbacianej. Zwy-
kłe czynności przygo-
towywania i podawa-
nia herbaty zamie-
niły się w cało-
ściową dyscy-
plinę, na sku-

tek czego powstały podstawy Chado, Dro-
gi Herbaty. Kluczowe wartości wyznawane 
w Chado Sen Rikyu wyrażane są w czterech 
słowach: wa - harmonia, kei - szacunek, sei - czy-
stość wewnętrzna oraz zewnętrzna i jaku - wy-
ciszenia, jako stan ducha. 

Urszula Mach-Bryson opowiadała o upra-
wie liści zielonej herbaty. Rośnie ona pod przy-

kryciem, żeby światło nie docierało do liści, 
co powoduje, że liście pozostają świeże 
i słodkie. Zrywa się szczytowe liście, 
a następnie ususzone ściera się na pro-
szek, dzięki czemu nie pije się naparu 

z herbaty, a całe liście. 
Herbatę przygotowuje się 
się w specjalnej kombina-

cji naczyń - na macie naj-
pierw ustawiana jest pod-

stawka, następnie misa, 
w której znajduje się 
popiół, a na nim węgle. 

Popiół, myty przez 
gospodarza, jest 
ułożony w arty-

styczny spo-
sób np. przed-

stawiający 
dwie góry 

i do-

linę. Na węglach nastawiony jest kociołek 
(kama). Wrzątek z kociołka nalewa się do 
małej miseczki (chawan). Moczy się w niej 
bambusowy pędzel unosząc go na wysokości 
klatki piersiowej. Następnie wrzątek wylewa 
się do naczynia na zlewki (kensui). Gospo-
darz przeciera miseczkę specjalną białą chu-
steczką (chakin) i nasypuje delikatnie dwie 
miarki matchy i zalewa wrzątkiem. Obra-
ca delikatnie miseczkę wokół jej osi, sta-
wia przed gościem i się kłania. Gość dzięku-
je, kłaniając się przy tym i tak jak poprzed-
nio gospodarz obraca miseczkę wokół jej 
osi. Według podręczników powinno się wy-
pić herbatę w trzech i pół łyka. Japończycy 
w ten sposób wyrażają ideę niedopełnienia.

Cała ceremonia przygotowywania i po-
dawania herbaty kryje w sobie ogrom detali, 
które posiadają największe znaczenie i nada-
ją niesamowity akcent codziennej czynności, 
jaką jest picie herbaty. Miałam przyjemność 
zostać gościem Urszuli. Jest to coś magicz-
nego i wyciszającego. Każdy ruch wykonany 
podczas takiego poczęstunku przenosi nas do 
pięknych ogrodów Japonii. Smak napoju róż-
ni się od znanego naparu z zielonej herbaty. 
Z całą pewnością warto tego spróbować, aby 
duchowo się wyciszyć.

Marta GawrońsKa

Japońska sztuka picia herbaty

Spotkanie na macie
Herbata znana jest wszystkim i każdy wie, że największe znaczenie 
ma dla Japonii. to właśnie tam przygotowanie i spożywanie herbaty 
to dzieło sztuki.

Spacerując po ulicach Japonii można spo-
tkać zarówno kobiety, jak i mężczyzn w ki-
monie. Stroje są wielobarwne i długie. Prze-
wiązane pięknie barwionym pasem. Na pierw-
szy rzut oka nie widać złożoności tego ubio-
ru. W niedzielne popołudnie na biskupiń-
skiej scenie Urszula Mach-Bryson ujawniła 
jego sekrety.

Kimono jest wielowarstwowe, zawiera wie-
le zaskakujących elementów. W jego skład 
wchodzi specjalne obuwie zori, od którego 
wzięły się tzw. japonki. Nie nosi się ich na 
gołe stopy, zakłada się do nich specjalne skar-
petki z oddzielnym miejscem na duży palec, 
które mają zapięcie na haftki. Ich nazwa to 
tabi. Kolejnym punktem jest wieloczęściowa 
bielizna. Na nią zakłada się spodnie kimono, 
które mają swój własny kołnierz. Nazwa tej 
specyficznej części ubioru to juban. Dopiero 

teraz zakładamy kolorowy wierzch, czyli wła-
ściwe kimono, ale to jeszcze nie koniec. Czas 
na najbardziej wyrazisty akcent, czyli pas. Pod 
nim umieszczone jest usztywnienie zwane 
meitą i poduszka (makura), która utrzymuje 
kształt tylnej części pasa. Estetyczny wygląd 
zapewnia jedwabny kawałek materiału, który 
maskuje wszelkie zapięcia. Dodatkowej ele-
gancji dodaje sznureczek wiązany przez śro-
dek pasa, czyli obijime. Członkowie Stowa-
rzyszenia Drogi Herbaty Urseneke Sunshin-
kai zdradzają, że zaopatrzyli się w obijime 
w stoiskach na terenie festynu w Biskupinie.

Skąd się więc wzięło polskie powiedze-
nie: „pójść w kimono“? Czy ktokolwiek 
ma tak wielowarstwową pidżamę? Urszula 
Mach-Bryson przypuszcza, że wzięło się to 
od letnich kąpieli w gorących źródłach. La-
tem nosi się strój bardzo podobny do kimo-

na zwany yukata. Po kąpielach w gorących 
źródłach ludzie ubierali yukatę, jak szlafrok 
i być może zrelaksowani zasypiali. Możliwe, 
że stąd wzięło się to powiedzenie. Letni strój 
zwykle jest wykonany z bawełny. Yukata jest 
jednowarstwowa, przewiązana cien-
kim paskiem. Stroje są wielo-
barwne, mają różne wzory. 
Dla przykładu w niedzie-
lę Katie Bechtold miała na 
sobie yukatę w gwiaździ-
sty wzór. Na festynie była 
okazja przymierzyć yukatę, 
ale zwiedzający zamiast za-
sypiać robili sobie zdję-
cia (ja też).

Marta 
GawrońsKa

Kimono, yukata, zori, tabi, juban...

Wskakuj w kimono!
Kiedy myślimy o Japonii od razu w głowie widnieje obraz kobiety 
o idealnie upiętych włosach, białej twarzy i pięknym, kolorowym ki-
monie. Zaskakujące, że obecnie znane nam kimona zostały wprowadzo-
ne dopiero w XIX w.

Matchę przygotowuje 
Krzysztof Marczewski  
fot. Marta Gawrońska

Katie Bechtold w gwiaź-
dzistej yukacie         
fot. Marta Gawrońska


