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Wśród herbacianych krzewów 

 

Do rzadkości należy dzień bez spożycia herbaty. Jest dostępna każdemu, kto chce 

skosztować orzeźwiającego naparu, który przynosi odprężenie. Na półkach sklepów 

w różnobarwnych pudełkach można znaleźć herbatę o urzekających barwach i smakach. 

To Chińczycy odkryli niezwykłe właściwości herbaty. Budziła ożywczy niepokój 

myśli, euforyczny nastrój, umożliwiała zahamowanie znużenia i emocjonalnego rozchwiania. 

Zaczęto więc hodować różne odmiany herbacianych krzewów. Z listków i pączków 

sporządzano susz, a z niego napar. Jeden z chińskich cesarzy upowszechnił picie herbaty 

w innych krajach Azji. Ten zwyczaj zdobył szczególne uznanie w Japonii. Mogła go 

kultywować wyłącznie arystokracja, gdyż cena herbaty sprawiała, że nawet malutką jej ilość 

uważano za kosztowny podarunek. Przewybornym smakiem i harmonijnym zapachem napoju 

mogli się delektować wyłącznie najzamożniejsi. W Japonii piciem herbaty rządził oryginalny 

i żmudny ceremoniał, który regulowały specjalne przykazania kultu herbacianego. Mówiły 

one o tym, że goście na dźwięk drewnianej kołatki schodzą się w pawilonie. Ostrożnie pijąc 

napar niewielkimi haustami, gwarzą o ważnych sprawach. Nie mogą chłeptać napoju, 

prowadzić dyskusji o polityce, chichotać, srożyć się, kłócić czy próbować pochlebstwem 

zdobyć sympatię współbiesiadników. Uczestnik ceremonii powinien opuścić po cichu 

zebranie natychmiast, gdy spostrzeże nieprawidłowość w urządzeniu pawilonu. 

Chińczycy i Japończycy pili herbatę bez dodatków. Do kunsztownych filiżanek 

bez uszek sypali bambusową łyżeczką sproszkowane listki i zalewali wrzątkiem. Odrzucali 

sposoby przyrządzania herbaty z ryżem, cebulą czy zjełczałym masłem, uznając je 

za barbarzyńskie. 

W Europie herbata pojawiła się na początku XVII wieku. Od razu zdobyła chmary 

zwolenników. Pijemy ów napój z cukrem, cytryną, sokami, przyprawami, a także z dodatkami 

perfumowanymi. Do przygotowania esencji używamy imbryczków, hartowanych zaparzaczy 

i podgrzewaczy. Rozlewamy aromatyczną miksturę do filiżanek, którym nadano wielorakie 

kształty, a z wierzchu i na brzeżkach zdobiono kunsztownymi wzorami. Wśród herbacianych 

akcesoriów są dzbanuszki na mleko, cukiernice, a także samowary z mosiężnej lub 

miedzianej blachy, niejednokrotnie o ciekawej inkrustacji. 

Korzystamy również z herbaty w torebkach. Chcąc zaoszczędzić nieco pieniędzy, 

amerykański hurtownik wysłał do swoich klientów próbki herbaty w jedwabnych 

woreczkach. Jego pomysł zyskał olbrzymi aplauz i przyniósł znaczny dochód. Jednakże 

prawdziwi koneserzy nie cenią sproszkowanej herbaty w saszetkach zanurzanych na krótko 

w wodzie. Preferują chwilę ekstatycznej zadumy zaaranżowanej zapachem herbacianego 

krzewu. 

 

 

 

 

 

 


