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1. Inledning  

 

Efter att ha ägnat mig åt Chanoyu– japansk  teceremoni under ett antal år har jag valt att 

skriva C-uppsats, där jag försöker utröna relationen mellan  Japansk teceremoni 

och religion/livsåskådning  

     Japansk teceremoni är en estetisk och ”andlig” disciplin, vilken tog sin form under 

medeltida Japan, men vars ursprung återfinns hos munkar i kinesiska tempel. Idag finns ett 

antal teceremoniskolor, med förgreningar i Japan. Den mest internationellt utbredda av de 

olika teceremonitraditionerna, är Urasenke-skolan som återfinns i ett flertal länder, över hela 

världen, för att nämna några länder i Europa; bland annat i Belgien, Italien, Spanien, 

Österrike, Bulgarien och Finland. Vi som utövar teceremoni i Sverige är medlemmar i 

Urasenke Tankokai Sweden, som är direkt ställt under Urasenkeskolan i Kyoto, Japan. Vår 

ordförande heter Eiko Duke och är  teceremonimästare, med te-namnet  Soei. Hon har i 

Sverige omkring tjugo elever i sin shachu (medlemmar som aktivt utövar teceremoni). 

 

 

1.1 Syfte 

 

Jag vill i uppsatsen undersöka hur man idag, företrädesvis inom teceremonins context ser på 

relationen teceremoni och religion/livsåskådning och då i första hand zenbuddhismen som är 

klart relaterad till teceremoni. I dagen diskurs råder delade meningar om relationen 

teceremoni och religion, företrädesvis zenbuddhismen. Är teceremonin identisk med 

zenbuddhism eller inte? Är japansk teceremoni en ”religiös handling”, förutsätter den en 

religion eller typ av religiositet?  Detta är några av de frågor jag vill försöka besvara. 

 

 

1.2 Material och Metod 

 

För att ge en ingång till teceremonin, kommer jag att belysa begreppen för te, ge en kort 

historik om teet och dess ursprung och även ge en inblick i utbildningens utformning.  

     Den litteratur jag huvudsakligen studerat är An introduction to Japanese tea ritual, 1991 av 

Jennifer L. Anderson, The tea ceremony and women´s empowerment in modern Japan, 2004  

av Etsuko Kato och Wind in the pines- classic writings of the way of tea as a buddhist path, 

1995, en antologi sammanställd av Dennis Hirota.  

     Etsuko Kato, är japanska och tar i sin bok upp relationen mellan teceremoni och religion i 

kapitel ett och två.  Hennes hållning är att teceremonin inte är identisk med zenbuddism och 
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för att ge en bakgrund till resonemanget  kommer jag att beskriva teet som buddhistisk Väg, 

beskriva utbildningen, referera stormästare på Urasenkeskolan, fundera över zazens funktion, 

terminiologin för te, samt  exemplifiera Jennifer Andersons ingång till teceremonin, som 

integrerad med zen och religion.    

     Förra året skrev jag ett Pm inom Religionsbeteendevetenskap (Vt-08), med titeln  

” Japanska Tehuset – ett empiriskt exempel i ett mångkulturellt samhälle”, där jag började 

fundera över relationen mellan teceremoni och religion/livsåskådning. Jag baserade PM:et  på 

ett intervjumaterial med ett antal teceremoniutövare av japansk och svensk härkomst i 

tegruppen i Sverige, samt använde min egen erfarenhet som utövare av teceremoni och som 

guide och programansvarig för Japanska Tehuset vid Etnografiska Muséet. Jag kommer att 

inflika en del av svaren även i diskussionen i denna uppsats. 

        Wind in the Pines  är ett samlingsverk med till exempel delar ur Namporoku som 

betraktas som ”bibeln” i teceremonin, och materialet är nedtecknat efter Sen Rikyus lära. 

(teceremonins fader). Jag kommer att referera till Wind in the Pines, för att beskriva 

teceremonin som buddistisk väg. Jag har även läst en rad andra verk, som referenslitteratur. 

     För att belysa zen och zazen, sittande meditation, kommer jag att ställa meditation i 

relation till bön, och titta på vilka skillnaderna kan vara. 

     Även shintoism, daoism och  konfucianism avspeglas i teceremonin och jag kommer att 

ägna en översikt åt hur dessa  har gjort avtryck bland annat på teceremonins grundbegrepp 

wa, kei, sei, jaku.(harmoni, respekt, renhet och sinnesro.)  

 

 

2. Japansk teceremoni 

 

Att förbereda och dricka matcha, det gröna vispade teet, utvecklades i Japan till en ”andlig” 

(spirituel) och estetisk disciplin, och har haft ett genomgripande inflytande på Japansk 

civilisation. Grundbegreppet för teceremoni är harmoni. Här följer några formuleringar som 

beskriver vad japansk teceremoni är, ur dess egen kontext; 

     Den förre stormästaren i Urasenkeskolan, Iemoto Hounsai Soshitsu Sen, för vilken teet 

som ”fredsrörelse” med begreppet harmoni står i centrum, uttrycker det såhär:  

 ” the essence of Chado is the spirit of harmony or ”wa” /…/ This “wa” is the determinant 

for  human beings to have their hearts in touch and be in proper communication, and it 

concides with human love”. We have to make more advances in getting the concept of 

“Peacefulness through a Bowl of Tea”. (Urasenke newsletter March 1. 2006, No 106) 
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     I förordet i En japansk temästarens almanacka, (Chado  the Way of Tea a Japanese 

Teamaster´s Almanac S Sanmi), beskriver samme temästare att; ”Teceremonin- Chanoyu, 

Teets Väg  är som en kanal för  harmoni, mellan natur och människor, människa och 

människa, människa och föremål, föremål och föremål.” (Sanmi, 1995, s 8).   

     Syftet med teceremonin, formulerat på ett annat sätt, enligt en av de gamla temästarna, är 

att rena de sex sinnena. Genom att betrakta blommor och kalligrafi i terummet blir synen 

renad, att andas in rökelse renar luktsinnet, att vattnet sjuder i tekitteln renar hörseln, smaken 

renas av teet, känseln renas genom att man vidrör föremålen i teceremonin. När sinnena är 

renade, renas medvetandet. (Lagerkvist, nn, s 229) 

     En annan formulering har skrivits i ett poem av teceremonins fader, Sen Rikyus sonson 

Sotan (1578-1658), vars söner grundade teskolorna, där innebörden i dikten är; om du får 

frågan om Chanoyu´s (teceremonins) natur, så svara att; det är ljudet av vinden, i en 

genomblåst tall, målad  i en tuschmålning (Hirota, 1995, s 25). Det centrala i Chanoyu 

(teceremonin )innebär att utveckla en möjlighet att uppfatta ytterligare dimensioner än de 

direkt givna.            

 

 

 2.2 Chanoyu, chadô, teceremoni etymologiskt 

 

Jag vill börja med att klargöra några begrepp som används inom teceremonins kontext.  Jag 

använder mig av den kunskap jag inhämtat under åren genom mina lärare i teceremoni. 

Kunskapen är i huvudsak muntligt traderad som sig bör inom traditionen och denna  

information har jag stämt av mot boken Chanoyu Vocabulary,  en av studieböckerna, hos 

Urasenke-skolan, utgiven år 2007. 

     Chanoyu är den äldsta beteckningen för teceremoni och betyder ”varmt vatten för te”.   

Cha betyder te, no = med, yu = vatten, men det man syftar på är ”konsten att tillreda te”. 

Chanoyu är under medeltiden synonymt med chasuki. Termen suki härrör från betydelsen att 

”tycka om”, och kännetecknar också känslan av kärlek. Suki kom även att representera 

hängivenhet för konst som performane och för elegant estetik, särskilt poesi. I mitten av 1400-

talet, när vanan att dricka te spreds i Japan blev ”suki för te”- hängivenhet för te- chasuki, en 

erkänd term parallellt med suki för poesi, utasuki. Termen suki blev emellertid med tiden 

knuten enbart till chanoyu, genom poesins tillbakagång som konstart, och chasuki har med 

tiden blivit ett populärt sätt att referera till chadô. 

      Chadô betyder bokstavligen Teets Väg. Cha = te , do = väg. Första skriftliga källan för 

termen återfinns i boken Chôandô ki av KUBO Gondayû 1640. Efter denna tidsperiod började 
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termen chadô användas som alternativ term till chanoyu. Chadô implicerar att det är frågan 

om ”en väg” eller ”andlig disciplin”, inte bara en ”enkel” roande aktivitet, att det handlar om 

att lära sig ett uppförande, att träna och ge näring åt sin själ och att genomgå ”andlig träning”, 

genom att praktisera. Chadô kommer ur termen chanoyu och uttalas ibland sadô.   

     Ett begrepp som ofta används istället för chanoyu i svensk översättning är teceremoni, 

även i engelsk språkdräkt används motsvarande teaceremony. Eftersom vi som är verksamma  

i Etnografiska Museets Japanska tehus ofta av besökare tillfrågas  om ”teceremonin är något 

religiöst” beror det till viss del på att vi använder just ordet ”teceremoni” och till viss del på 

att det är en sorts ”ritual” som genomförs under teceremonin. Ceremoni har en klangbotten 

som gör att man ofta refererar till religion och religiöst utövande och till andlighet. Ritual och 

kult är begrepp som även använts om teceremonin i västerländsk kontext. Det kan vara svårt 

att etikettera en i första hand ”praktisk väg”, som teceremonin är.  En japansk gästlärare i 

chadô informerade mig om att begreppet teceremoni enbart egentligen är förbehållet för det te 

som tillreds i kyrkor och tempel. Traditionens strävan är att vi ska använda begreppet Chadô, 

vilket inkluderar helheten med praktik och filosofi och använda begreppet chanoyu för själva 

”teceremonin”, om den då inte utförs i ett tempel eller i en kyrka. I vår svenska kontext tror 

jag att vi utövare av chadô är vana vid att använda begreppet teceremoni, särskilt när det är 

publika bokade teceremonier vid Etnografiska Museét och även när det är inbjudna gäster 

som kommer, och att vi skiljer det från när vi praktiserar Teets väg, chado, vilket också 

innebär att man utför en ”teceremoni”, eller temae, som också är ett japanskt ord för själva 

teets tillredande.            

     Anderson väljer att använda ordet ”Te” som får representera antingen chanoyu eller chadô, 

det vill säga inkluderar helheten. Det hon uppfattat av stormästaren Sen Shositsu är i 

samklang med den information jag fått, att ” ”ceremoni” framkallar ett falskt intryck av 

liturgisk rigiditet” (Anderson, 1991, s xv). Anderson använder i sin bok termen teceremoni 

enbart för tillfällen då servering av te även offras till andliga väsen. 

     Etsuko Kato, däremot använder genomgående termen ”teaceremony” i sin text, och jag 

väljer att använda  begreppet  teceremoni i denna uppsats, som är den invanda termen i vår 

svenska kontext och det får representera både chadô och chanoyu, och om jag  syftar på 

teceremoni i direkt ”religiös kontext” så anges det. Jag använder även begreppen Chadô och 

chanoyu där det citeras och är relevant för innehållet. 
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2.3 Ett japanskt tehus i Stockholm    

 

Att det finns ett japanskt tehus i Stockholm har lagt grunden för teceremonins utveckling i 

Sverige. Tehuset, med namnet Zui-Ki-Tei, invigdes 25 maj 1990 och är det andra tehuset med 

samma namn i Etnografiska Muséets ägo. Inte långt från det nuvarande tehuset,  i 

Museiparken,  låg det förra tehuset som invigdes 8 oktober 1935, vilket tyvärr brann ner 1969. 

     Namnet Zui-Ki-Tei kan utläsas som ”det löftesrika ljusets boning”, tecknet Zui – löftesrikt 

betyder också Sverige och Ki- strålande ljus, symboliserar även Japan och Tei betyder boning 

eller hydda. Alltså kan innebörden även läsas som ett vänskapsförbund mellan de bägge 

länderna. Det första tehuset användes i första hand som visningsobjekt. Det nuvarande tehuset 

har alltsedan invigningen 1990 erbjudit teceremonier och kurser i teceremoni genom 

samarrangemang mellan Etnografiska Museét och temästaren Eiko Duke.  

(Zui-Ki-Tei,Wagner,1996, s 16) 

 Teceremoniaktiviteten i en större omfattning i Sverige tog alltså sin början genom tehusets 

tillkomst och genom att Soei Eiko Duke började undervisa i te och hålla teceremonier i 

tehuset. 

 

2.4 Kort historik om te och dess ursprung 

Som konst, har Teet sina perioder och sina skolor. Utvecklingen kan grovt delas in i 

huvudsakligen tre perioder; det kokta, det vispade och det bryggda teet. (Kakuzo, 1956, s 20) 

Det speciella sorts te som dricks vid en japansk teceremoni, kallas matcha och vispas. Matcha 

är framställt genom att teblad av högsta kvalité oxideras, torkas och mals till ett fint pulver. 

     Tebusken kommer från södra Kina och legenden berättar om hur tebusken upptäcks av 

patriarken Bodhidharma, som på 600-talet förde buddhismen till Kina där mötet med 

taoismen ledde till att zenbuddhismen utvecklades. Myten berättar att han föll i sömn under 

sin meditation och blev så förargad över att han inte kunna hålla sig vaken att han slet av sig 

sina ögonlock och där de föll, slog tebusken rot och spirade.  

     Zenbuddhismen  betraktar Kâsyapa, som var en av lärjungarna till Buddha, som sin förste 

patriark.   Läran förmedlades från Buddha till Kâysapa genom att Buddha gav honom en 

blomma som framkallade ett leende hos Kâsyapa. Läran kunde inte förmedlas i ord, och den 

måste alltid vidarebefordras direkt från lärare till elev. Han berättade att han just förmedlat 

läran till Kâsyapa, och enligt zenbuddhismen var detta upphovet till raden av 

zenbuddhistlärare. (Jacobsen, 2002, s 47)   
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     På samma sätt förmedlas huvudsakligen kunskapen i teceremoni, från lärare till elev, under 

praktiska övningar. 

     Många japanska munkar studerade i Kina, Eisai (1141-1215) hette den präst som grundade 

Rinzai-zen i Japan och förde med sig frön av tebusken från Kina till Japan.  

Rinzai-zen, betonar upplysningens omedelbarhet (satori) och är inriktad på praktisk  

verksamhet. Just Rinzai-zen med sin filosofi tillämpades i samband med poesi, teceremoni, 

krigarkonst, konst med flera konstarter. 

     Från Zenbuddistprästerna och munkarna i templen spred sig detta sätt att vispa te i 

teceremonin till andra samhällsklasser; adel, samurajer och sedan även till köpmannaklassen. 

Tidigt i teets utveckling i Japan kan man utröna två formativa contexter; teet kom från Kina 

och man uppskattade kinesiska föremål och dess utförande i lack, måleri, keramik, liksom det 

rituella sättet att dricka te på som utvecklats i zen-tempel baserat på kinesiska monastiska 

regler och utförande, den andra contexten var idealiseringen av enslighet, sparsamhet, få 

ägodelar och att stå fri från värdsliga komplikationer. (Hirota, 1995, s 27)  

     På 1500- talet levde den person, som i efterhand kommit att kallas ”teceremoniens fader.” 

Hans namn är Sen Rikyu (1522-91), kom ur köpmannaklassen men blev även zenpräst och 

reformerade teceremonin tillbaka till att handla om inre värden, och enkelhet, eftersom 

teceremonin utvecklats till stora evenemang och till tävlingar i te, med luxuös inriktning.  

     De tre historiskt centrala personerna  för teets utveckling i teceremonin är 

Murata Juko (1421 – 1502), Takeno Joo (1502-1555) och därefter Sen Rikyu.  De stod alla för 

förändring och utveckling i teceremonin, och Rikyu  blev  den som var mest klargörande för 

teceremonin som en ”Väg”. 

 

 

2.5 Utbildningen 

 

I dagens Japan finns åtminstone 14 teskolor med förgreningar, varav tre, är direkt 

släktanknutna till Rikyu. Rikyus sonson Sotan, hade tre söner, vilka grundade de tre  

huvudskolorna, av vilka vi tillhör den ena; Urasenkeskolan. De andra två heter  

Mushanokôjisenke och Omotesenkeskolan. 

     Alla teskolor är emellertid knutna till Rikyu idémässigt, filosofiskt och med samma 

värdegrund. Det alla teskolor har gemensamt är att Sen Rikyu betraktas som etablerare av 

dem och att de är uppbyggda i Iemoto-system. Ie betyder hus/ familj och och moto betyder 

rötter/ ursprung. Iemoto är stormästaren och att vara Iemoto ärvs från far till son. (Kato, 2004, 

s 39) Det som skiljer kan vara användning av olika föremål, olika sätt att utföra teceremonin. 
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Det kan också handla om detaljer, till exempel med vilken fot man går in i terummet, höger 

eller vänster, eller hur teskeden vänds vid rengöring. 

     Varje stormästare, kan förändra traditionen. Gengensai, stormästaren på mitten av 1800-

talet inom Urasenketraditionen förändrade systemet till hur det ser ut idag.  ”1858, listade 

Gengensai, ettusen olika variationer av temae, (teceremonier) och valde ut trettiotvå och 

arrangerade dem från basal nivå till avancerad.” (Kato, 2004, s 51) Han introducerade även 

teceremonibord och stolar, en sorts västerländsk modell, på grund av att den amerikanske 

presidenten skulle komma på besök. 

     Att börja vandra Teets väg (chadô) inom Urasenketraditionen innebär att man blir 

”medlem i Sen- familjen” och erhåller en första licens, ett skrivet intyg med vacker japansk 

kalligrafi. Att få en licens innebär att man kan börja praktisera. Licensen anger början på ett 

område att tillgodogöra sig kunskapen i, inte att man redan innehar kunskapen.  

     Här följer en sammanfattning ur det häfte varje elev erhåller vid början av sina studier;  

The Urasenke Tradition of Tea, Essential Information for Beginning Students. (s 8-10) 

      Första steget är ”Nyûmon”- ”Beginning study” där man lär sig baskunskaper, som till 

exempel att vika fukusa (sidenservetten) som värden- den person som gör teet, alltid 

använder. Man lär sig också Bonryakudemae – den ”enklaste” formen för att utföra en 

teceremoni (temae) för en gäst, och där föremålen placeras på en bricka.  

     Teceremoni-teet, matcha, har två varianter; det tunna teet (usucha) och det tjocka teet 

(koicha). I Beginning studys  ingår att lära sig bas-teceremonin, hirademae, både för tunna 

teet och det tjocka teet. Undervisningen sker i terum, vilka är beklädda med tatami-mattor och 

innehar en eldstad. Det ingår också i nybörjar studierna att man lär sig att placera kolen i 

eldstaden där tevattnet värms. 

     Steg två kallas Konarai - ”Specific practises”, och innehåller sexton olika sätt att utföra en 

teceremoni på, och utgör den genom historien framväxta grundkunskapen, för att kunna 

hantera olika varianter av teceremonier, med till exempel olika många gäster och orsaker till 

att tebjudningen äger rum. Steg tre kallas Shikaden och består av ”Four Verbal 

Transmissions”, satsubakô, karamono, daitenmoku och bondate. Kunskapen överförs alltid 

från lärare till elev muntligt och är inte nedskrivna. All inlärning av teceremoni sker praktiskt 

genom elevens utförande, men steg ett och två, (grundformerna,) finns dokumenterade.  

     Ytterligare steg, som blir än mer avancerade och komplicerade är; Rabgai -”Additional 

Procedures”, Okuchi – ”Secret Teachings” och Betsuden- ”Separate Transmissions”.  

     Dessa omnämnda steg utgör Urasenkeskolans inlärningsprocess i  tepraktiken.   
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     Organisationen Tankokai Association utgår från Urasenke i Kyoto och ser olika ut i olika 

länder, beroende på till exempel om det finns en temästare i landet eller enbart instruktörer i 

Teets väg, vilka har tillstånd att lära ut, men inte är temästare. Här i Sverige har vi en 

temästare  Duke –sensei  och får även besök av en temästare från London, Kimura-sensei ett 

par gånger per år. Vi har också möjlighet att resa till seminarier i Europa, vilka hålls av  

Nojiro-sensei från Rom. 

 

 

3. Teceremonin och  religion/ zen  
 

I dagen diskurs menar man att teceremonin innefattar vissa element av zenbuddism. I vilken 

grad  teceremonin kopplas till zen råder det emellertid delade meningar om. Olika telärare 

förhåller sig på olika sätt, vilket blir synligt i undervisningen.  Till exempel finns de som 

börjar och avslutar varje lektionsdag med att alla sitter i zazen, det vill säga mediterar, enligt 

zens tradition. Andra lärare gör det inte.  

     Kato ger som exempel, den förre stormästaren inom Urasenketraditionen, Sen Shositsu, 

som betraktar zen och teceremoni som identiska. Temästaren Kumakura däremot, menar att 

teceremonin enbart har sin spirituella grund i zen och är påverkat av det. 

 (Kato, 2004, s 52) (e.g Sen Shoshitsu 1979:61), (e.g Kamakura 1997: 365-367).  

     Hur synliggjorda de övriga religiösa traditionerna i Japan blir i undervisningen 

skiljer sig också emellan olika lärare.  Den litteratur som skrivs är ofta ur teceremonins 

egen kontext, det vill säga av temästare och personer som utövat teceremoni under 

längre tid. Och en följdfråga blir också, vilken även beror på vilken definition av 

religion man använder, huruvida zen och att sitta i zazen är ”religiöst” och ”andligt”.  

 

3.1 Religionsdefinition 

 

När jag tar del av olika religionsdefinitioner, har jag erfarit en otydlighet huruvida buddhism 

och zenbuddhism klart definieras som religion eller filosofi. Allt är ju självklart även en 

tolkningsfråga och beroende på definition.  Kato, väljer att definiera buddhism som religion 

”för enkelhetens skull” i diskussionen och menar att man kan argumentera, till exempel, att 

konfuciansim är mer en filosofi  än en religion, fastän att det för en del är en religion, medan 

Daoism är en religion som en gång var en filosofi. Buddhism begrundas ofta som en religion 

och zenbuddhism som dess sekt. Hursomhelst, en japansk antropolog argumenterar att 

åtminstone i Japan betraktades inte buddhism som en  religion förrän sent artonhundratal, när 
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västerländska begrepp för religion fick inflytande; före dess var det populära namnet för 

buddhism ”Buddhas lag”. (Kato, 2004, s 207) 

 

     Om teceremonin skulle falla under begreppet religion så får man använda en bred 

funktionell definition – vad religionen gör, framför en substantiell, vad religionen är. Och att 

religiöst utövande inte förutsätter en tro på en ”högre makt” och tro på en guddom;   

 

…/ det räcker inte med att hänvisa till människans fundamentala och existensiella 

gudsrelation  och beskriva religionen som någon sorts livsgemenskap, livsåskådning eller 

livshållning som präglas på tron på Gud eller en guddom. På detta sätt skulle nämligen 

den klassiska buddismen och vissa former av kinesisk religiositet uteslutas från att vara 

religioner eftersom de uttryckligen förnekar en guddoms existens” (Carls, 2004, s 12 ) 

 

      Liselott Frisk skriver i sin bok Nyreligiositet i Sverige (s 12) att importerade rörelser ofta 

genomgår någon slags förändring i den västerländska kulturen som gör att de inte är helt 

identiska med sina ursprungstraditioner och att ett särfall utgör de buddistiska traditionerna, 

som vanligen inte räknas in under begreppet nya religiösa rörelser, men som antagligen borde 

göra det.   

     Man kan förhålla sig till teceremonin som en ”buddistisk väg”, filosofiskt och ur 

konstnärligt perspektiv.  Men vad gör teceremonin till andlig eller inte andlig övning?  

 

 

3.2 Teceremonin som buddhistisk väg 

 

I Japan är det vanligt att man kallar olika konstarter ”vägar” till ”insikt”. Ytterligare vägar än 

Teets Väg (chadô), är till exempel Blommornas Väg (kadô), Kalligrafins Väg (shodô), 

Svärdets Väg (kendô / iaidô), och Bågskyttets Väg (kyûdô).” Att ägna sig åt att praktisera  

teceremoni handlar om livslång inlärning och kallas också för att ”vandra teets väg”- Chado.  

Konstbegrepp som ”väg till religiöst uppvaknande” har en lång tradition i japansk kultur.  

(H.G Roshi 1992 s 49) ”Teets Väg, (chadô) innefattar tre huvudkomponenter: dô, filosofin; 

gaku, akademiska innehållet och jitsu, praktiken.” (Anderson, 1991, sid 1) 

     Wabi, är ett begrepp som är centralt i teceremonin, och som inom modern kontext 

definieras som en form av estetik. Takeno Joo (1502-1555) antog termen wabi  för estetiken i 

teceremonin  och noterar i sin text ”Letter on Wabi ” att ordet i historien tidigare använts på 

olika sätt.  Rikyu, teceremonins fader, som kom att fortsätta teets utveckling efter Joo, 

definierade och klargjorde hållningen  i teceremoni  som ”en väg” med strävan mot enkelhet 
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och med ett wabi-ideal i anslutning till det som inte bara rörde estetik. (Hirota, 1995, s 36) 

Förre stormästaren inom Urasenketraditionen förklarar begreppets kontrasterande innebörd 

såhär;  Wabi, är  delvis ett estetiskt begrepp, som formades ur kontrasten mellan det grova, 

skissartade och det utsökta förfinade och  kan även betraktas som kontrast mellan dåtid och 

nutid, och individen i kontrast mot glamour och världen. (Sen Shôsitsu,1998, s 155)  

     Wabi kan sägas vara en speciell form av skönhet som chanoyu vill omfatta. Haga Kôshiro 

delar in begreppet wabi i tre huvuddelar, där stram, ren, sträng skönhet representerar den ena 

aspekten; en skönhet av just ålder och erfarenhet. Den andra av de tre aspekterna är; enkel, 

opretentiös skönhet, vilken Kôshiro ger exempel på som en värld av spirituell frihet obunden 

av det materiella, en skönhet som tar avstånd från överdrivenhet i uttryck och föredrar 

tystlåtenhet,  som skyr arrogans och respekterar den mänskliga bristen och där avsaknad 

innebär rikedom och de inre förhållandena inom människan är överlägsna de yttre. Den tredje 

aspekten kallar  Kôshiro det som inte ”är fulländat, det vill säga en oregelbunden skönhet., en 

djupare skönhet i det skadade”. Man kan i till exempel tekopparna, där glasyren krakelerat se 

ett annat ”liv” än i en till synes perfekt glasyr. (Varely,1989, s 195-201) 

      Som exempel kan man även se tehusens arkitektur, som kallas sukyia. Karaktäristiskt för 

sukiya-arkitekturen är att den alltid är anspråkslös. Det finns ingen mall för hur rummen 

adderas till varandra utan de fogas fritt samman, gärna diagonalt förskjutna. (Zui-Ki-Tei, 

1996, s 75)  Kôshiro, beskriver det som ”avsaknad av egentlig paritet”. Överlappningar och 

oregelbundenhet, där natur och hus övergår i varandra på ett naturligt sätt. 

     Fler aspekter av wabi kan sorteras ut som även visar på en inre verklighet och inte bara 

handlar om en yttre estetik. Hisamatsu Shin´ichi definierade följande sju karaktäristika hos 

wabi:  oregelbundenhet, enkelhet, stramhet, naturlighet, mystik, översinnlighet och lugn. 

(Varely,1994, s 201). I ”Chanoyu vocabulary” (s 234) beskrivs  wabi, som är substantiv för 

verbet “wabu”, vilket betyder ”att känna sig övergiven”, som den fundamentala principen för 

Chado, Teets Väg. Som Teets väg utvecklades blev wabi det ord som beskriver Teets Vägs 

högsta nivå., och kallas wabi-suki, vilket representerar enkelhet och lugn, och idén att vara 

utan pompösa föremål.  Rikyus ideal var att återfinna enkelheten i teceremonin, där det yttre 

luxuösa, som utvecklats i teet genom te-tävlingar och tillställningar fick stå tillbaka. 

      I antologin Wind in the pines, där teceremonin definieras som en buddhistisk väg, beskrivs  

också uppdelningen av ”värdsligt te” och ”zen te”.  Det värdsliga teet är ett mikrokosmos av 

det vanliga livet i anslutning till jaget och är därför präglat av orolighet och subjektiva 

önskningar. Det handlar inte om ”autentiskt te”, chanoyu, utan om en te-aktivitet som blivit  

indraget i och omslutet av värdslig existens. Det sanna teet är Zen-te och det är sant därför att 
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det leder till insikt och  kommer ur sann verklighet i Buddhistisk mening, och ger resultat i 

livet och i handlingen hos te-människan. (Hirota,1995, s 97) Vidare menar man att det 

“värdsliga teet” liksom ”zen-te” också proklamerar ett wabi-ideal , men dess “wabi” är ett 

förvänt  ideal och handlar inte  om att människan lyckats lösgöra sig från egna önskningar och 

egen vilja.  

     Många buddhistiska traditioner strävar efter en frigörelse från ett föreställt själv. Ett 

subjekt, som är utan form och inte kan objektifieras, och vilket lär känna sig själv genom 

perception och begriper saker genom att bli ickedualistisk med dem. Det finns inget skilt från 

medvetandet. Allt är ”one-mind” eller ”mind-reality” och betyder att det inte finns någon  

subjekt/objekt dikotomi,  - ”där har alla föreställda objekt, inklusive det egocentriska självet , 

blivit utrotade.” (Hirota, 1995, s 99)   

     Som exempel ges när man ska lyfta teskeden i teceremonin. Genom att gå in i teskeden 

och bli ett med den, blir teskedens liv erfaret inneifrån, och detta är för te-praktikern att bli 

”manifesterad med helheten i medvetandet”. När detta sker handlar det om genuint Zen-te och 

wabi  uppstår, ett wabi  som inte refererar till ett estetiskt ideal , utan till ”tomhet” eller 

”visdom”  som är fritt från  bindning till jaget, där chanoyu håller negering av jaget som sitt 

hjärta. (Hirota, 1995, s100) 

     Här görs alltså en klar distinktion emellan det värdsliga estetiska teet och det zen-te som 

handlar om den inre utvecklingsprocessen. 

     Även ”chill” och ” withered” är två begrepp som är viktiga för teceremonin som 

buddistisk väg och anknyter till wabi. I Wind in the Pines, analyseras det omfattande. Här 

följer en kort sammanfattning; (Hirota,1995, s 42-47) 

 

      Chill betyder kyla, mager och withered, förtorkad, vissen. De förknippas med spartansk, 

enslig och tidlös. Det lilla kan bli det stora. En form av jämlikhetstanke. En sak är inte skild 

från något annat och kan betraktas som det vanliga, intetsägande, det som inte framträder i sig 

själv och förknippas med vinterns lugn. Chill och withered pekar på en uppfattning av 

verkligheten, som är karaktäriserad av ett djup och ett mysterie, vilket inte kan fångas med 

intellektet, och enbart kan beskrivas som ” svagt märkbart” och ”dovt uppfattat” och visar på 

en oskiljbarhet i perceptionen. Ett icke-dualistiskt perspektiv. Ett exempel är vatten, och vad 

som händer vid tanken på det - ”att nämna höstens vatten, ger oss en kylig klarhet i 

medvetandet”. Vatten och tanke sammanfaller. Chill och withered representerar i buddistisk 

tanke även att förväntningar på en framtid har fallit bort och att tänka på sitt liv ur ett 

egocentriskt perspektiv. Som ett exempel på det kan man, i överförd bemärkelse, tänka att en 
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avklippt blomma helt igenom manifesterar sin natur. Blommor och alla saker i världen har 

bara tillfällig existens och försöker förneka tiden genom sina rötters kamp för överlevnad. En 

avklippt blomma i terummet, är fri från önskan och pekar mot ett helt självförverkligande, ” i 

riket av chill”, i vilket de avslöjar sig själva fullt ut  i sin rotlöshet.  

     Att betrakta teceremoni på det här sättet blir som att se ett avsnitt ur en temporär 

verklighet, unik i sig, och med ett känt teord brukar beskrivas som ”ichie ihigo”. Ett enda 

unikt tillfälle, som aldrig före existerat och aldrig kommer tillbaka. Wabi, chill och withered  

beskrivs som att  ”vanliga saker manifesterar sig på nytt och med sant hjärta betraktas de som 

för första gången”. (Hirota, 1995, s 91)  

 

 

3.3 Zen och Zazen 

Militären Chikamatsu Shigenori (f. 1695) skrev manus till ”Stories from a Tea window ” 

1739. Han menar att ” Det vore verkligen fel att misstolka teceremonins idé såtillvida att den 

enbart vore baserad på essensen av zen”. (s 46)  Vad är då zen?  Zen beskrivs enklast genom 

zazen, sittande meditation. Katoliker har historiskt sett en lång tradition i Japan, genom 

jesuiterna, som redan på 1500-talet levde i landet, och även utövade teceremoni. Det finns 

teorier om att de kan ha påverkat varandra, såtillvida att vissa delar av teceremoni och 

nattvard möjligen har beröringspunkter i sitt utförande. I Åmells studie Katolsk zen -  rapport 

från fältstudier 1986-87,  om zenmeditation bland katoliker i Japan beskriver hon att zazen är 

en form av meditation som handlar om kroppens form och andning och att vad zen beträffar 

ligger tyngdpunkten på det pragmatiska och inte på läran. Zen är i första hand att betrakta som 

en andlig väg, där rätt utövning, vid framförallt zazen, står i betydligt mer i förgrunden än rätt 

trosåskådning. (Åmell,1992, s 1)   

     En av de katolska prästerna Åmell intervjuat  i sin bok beskriver att vad det slutligen 

handlar om i zazen är inte att tro på något utan att tränga vidare från tro till skådandet, till 

intuitionen bortom allt tvivel, vilket för med sig befrielse enligt buddistisk uppfattning,  men 

zenövning har ingenting att göra med buddistisk filosofi. Det katolska i kristendomen skulle i 

buddismen kunna motsvaras av zen. (Åmell, 1992, s 68) 

     Zen betraktas i första hand som en allmänmänsklig väg och inte som något exklusivt 

buddistiskt.  Behöver då  zen räknas in som ett religiöst eller andligt förhållningssätt? För att 

fundera över det ställde jag mig frågan hur bön och meditation skiljer sig åt? Hur ser 

riktadheten ut i respektive process, och är det ”innehållet” i den som är skillnad?  
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I Åmells bok (s 122-123)  finner  jag en förklaring på skillnaden av bön och meditation  som 

stödjer sig på Paul Tillich resonemang.  

 

” Det är helt tydligt att bön har olika mening i kristendomen och buddhismen. Den kristna 

bönen baseras på en dialogsituation, en relation mellan Gud och människan. Även i 

bönens senare stadium, unio mystica, har människan kvar sin identitet och ”blir inte 

Gud”. Olikheten mellan henne och Gud består. Det karaktäristiska i buddhismen, och 

särskilt i zen, är en identifikation mellan Jaget (the Self) och Buddha. Jaget är själv 

Buddha.”  

 

    ”Bön” i zen skulle närmast motsvaras av ett metafysiskt självmedvetande om vad som utgör 

den fundamentala enheten (oneness) i människans existens och alltings existens. Att inhämta 

kunskap om zen görs via erfarenhet i meditation och inte genom teori. Det centrala i zens 

spiritualitet är därför den praktiska övningen som leder till enheten, det vill säga själva 

meditationen. Enligt P. Tillich finns det i buddhismen ”identitet” (identity), men inte 

”kommunion” (community). Samtidigt kan jag tycka att strävan i zazen, och i teet som 

buddhistisk väg, är att upplösa just identiteten, att ”jaget” ska befrias till en större helhet, även 

om den då kan betraktas som en enda hel icke-dualistisk verklighet. (Åmell, 1992, s 122-123) 

      Fast det är klart att en ”bärare” av det upplevda måste finnas och som jag förstår det, så är 

det detta som kallas identitet av Tillich.      

     Jag läste också ”Zen mind, Beginner´s mind” av Shunryu Suzuki, (1905-1971) som var 

”andlig ättling” till Zenmästare  Dogen på 1200-talet, för att få ytterligare ett perspektiv på 

zen och zazen. Suzuki menar att tänka, som i kristendomen att människan är skapad av Gud, 

medför att människan har skyldighet att tänka sig inneha förmågan att skapa något separat och 

icke givet av Gud. Att en skiljelinje formas istället för att se allt skapat som en enhet. Jag 

förstår det som att ett dualistiskt betraktelsesätt av människa och Gud, leder till att vi tror oss 

ha ett separat skapande genom vår sär-skildhet från Gud, istället för att vara medskapare från 

samma urkälla. Suzuki poängterar vikten av sittande meditation, zazen, därför att det är första 

steget, och den fundamentala källan för vårt skapande. När  buddhismen är en filosofi med ett 

djupt och brett system av tankar, så betonar zen praktiken. 

     Om relation till religion skriver Suzuki att praktik av zen har inget att göra med någon 

specifik religiös tro. För den som tror på en annan religion, behöver man inte tveka att 

praktisera, därför att zens väg är att vara inriktad mot sig själv och inte ifrån sig själv mot 

något annat. (s 76) Det jag kan uppleva som en motsättning är att samtidigt som man inriktar 
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sig enbart mot sig själv så är syftet att man ska frigöras ifrån sitt jag, och rikta sig inom eller 

mot en större helhet. Det blir en form av ”uppgående i allt”, ett försök till upphävd dualism, 

men ändå oerhört jag-inriktat. Strävan efter befrielse ifrån ”jaget” kan bli än mer jag-

fokuserat. Det poängteras även i Teets väg att man fokuserar på sin egen väg, men i samklang 

med andra i en större helhet. I västerländsk kristen tradition har vi en ”gemensam” urkälla,  

som värdenorm, som är sär-skild ifrån jaget, men det behöver inte innebära att den leder till 

en dualism som inte är möjlig att överbrygga, om denna urkälla är integrerad i sin skapelse.  

     En annan författare jag tagit del av i sammanhanget är  Kadowaki och hans bok Zen and 

the bible.  Kadowaki växte upp inom zenbuddhistisk tradition och blev senare Jesuitpräst. Han 

menar att  i Zen, den ”stora roten till tron”, är tron att man lever genom Buddhas liv. I 

kristendomen, tror vi inte bara att vi lever av levande Gud, utan också att den treenige Guden 

uppehåller sig i oss. När en kristen gör zazen, måste hon genomtränga in till essensen av sin 

tro. Upplysning inom Zen innebär att förstå med ”kroppen” att allting har samma källa, och 

att ”jaget” är ett med allting annat. (Kadowaki, 2002, s 16-17) 

     Att förstå med kroppen är centralt i teceremonin. Inlärning sker genom att 

kroppsrörelserna justeras i minsta detalj. Detta kan upplevas som en ”upplysning” som 

bespeglas i det inre, precis som i andra konstarter, där upplevelsen av att allt är integrerat och 

att den konstnärliga akten går utöver jaget. Detta är i samklang zenbuddhistiskt 

förhållningssätt men behöver inte för den skull identifieras som en zenbuddhistisk ritual. 

 

3.4  Kroppen och teceremonin 

 

Att sitta rätt är viktigt i teceremonin. Man praktiserar kroppens rörelser och korrigeras, med 

exakthet av läraren. Många teceremoniutövare praktiserar zazen, vars sittställning är 

densamma som i teceremonin. En del lärare i te, börjar sin undervisning med zazen på 

morgonen och avslutar med zazen varje kväll. En form av ”upphävd dualismen” kan bli 

central, när alla i terummet interagerar ”som en kropp” med sina samordnade inövade 

rörelser, det kan i bästa fall uppnås fullkomlig närvaro. Men även i alla brister och fel, som en 

naturlig del, återfinns helheten och enheten. En brist och en avsaknad av något kan betraktas 

som en tillgång- som innebörden i de tidigare beskrivna begreppen chill och withered.  Målet 

i teceremonin är inte en kopp te som serveras utan hela ”vägen” är lika viktig, varje detalj, 

varje rörelse, varje människa.  För att knyta an till zazen,  så är inte ”att sitta i zazen” ett 

medel i sig för upplysning, det skulle vara att missbruka meditationen, menar Kadowaki och 

Dogen Zenji säger: att sitta rätt är den sanna porten till praktik av zen och porten är inget 
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medel. Den hör till huset och knyter utsidan till insidan.  Zazen är inget medel utan en väg. 

Denna väg är både resan till målet och målet integrerat, realiserat. ”Den person som förstått 

the ”Primal Face” hos sitt ”True Self” lämnar aldrig sitt hem”. (Kadowaki 2002, s 26) 

      För Kato är teceremoni en kroppslig disciplin, och den inte är identisk med zen. Det är 

premissen för alla diskussioner i hennes bok. I teceremonipraktik är det kroppens rörelser och 

hantering av föremål som står i centrum. Det handlar om att påverka det mentala genom 

kroppens rörelse, ”kroppsrörelse i teet är avsedd att påverka medvetandet invärtes.” 

Teceremonin (temae) kan alltså betraktas som en metod för en disciplin som tar sin början i 

kroppen för att nå till medvetandets djup. Kato lutar sig delvis i sin definition på Foucaults 

definition att raffinera kroppsrörelse handlar om att kontrollera hjärnan. Utvecklingen går från 

form till medvetande. Kato beskriver relationen mellan kroppsrörelse och sinne/mentalitet i 

teceremoni relaterat till t ex dans som har ett annat tillvägagångssätt för sin formulering och 

kan betraktas som ett sätt att uttrycka känslor, inneifrån och ut. ”Rörelsen i teceremonin 

förklaras aldrig i termer av känslor och deras uttryck utan istället i termer för medvetandet, 

vilket inte nödvändigtvis implicerar känslor.” Kroppsrörelsen i teceremonin förklaras istället 

som ett sätt att påverka medvetandet. Alltså motsatt väg. Formen för teceremonin föddes ur 

medvetandet. Att praktisera teceremoni handlar om att framskrida  genom att gå från form till 

medvetandet. (Kato 2004 s 25- 28), (Sen Sosa 1991:2) 

     I det intervjumaterial med teceremonipraktiker jag gjorde i anslutning till PM:et  i 

Livsåskådningvetenskap 2008, beskrivs i flera av svaren vikten av den kroppsliga disciplinen 

i tepraktiken. ” Jag behöver ordning”, ”har lärt mig att man kan träna sig till saker med 

kroppen”, ”i början av min teträning hade det kroppsliga företräde, på grund av att det var så 

komplicerat”, ” Det ideala i teceremonin är förstås att kropp och det mentala ska vara 

oskiljaktigt sammansmält”. ”Kroppsrörelsen är mycket viktig, shugyo, - kroppslig träning i 

Japan, är mycket viktig, med sin disciplin, att öva, det innebär fortsättning och utveckling för 

mig”. I flera av svaren var alltså kroppen i fokus. 

     För en annan intervjuad är det den mentala träningen som är viktigast och för en annan 

tepraktiker är en förbättrad kroppshållning central och det lugn tepraktiken leder till. 

     Kadowaki beskriver hur han genom zen blev uppmärksam på kroppens betydelse i det 

religiösa livet och menar han att  kristendom tog den motsatta vägen, från intellekt till kropp 

som den har utvecklats i väst. Att västerländskt sätt är att först reflektera rationellt, göra ett 

omdöme, att ämna göra någonting, och slutligen använda kroppen till att utföra det tänkta. Att 

gå från förnuft till kroppen. (Kadowaki, 2002, s 10)  
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Var går då skiljelinjen emellan att identifiera teceremoni med zenbuddism, som ritual eller 

med zazen som fristående meditationsform, eller ”enbart” som konstform? 

 

 

3.5  Stormästarna i teceremoni Zabôsai  och  Daisôshô 

 

För att ta reda på hur och om relationen till religion/livsåskådning presenteras i dess egen 

kontext i den tidning som når alla tepraktiker har jag gjort en genomläsning av sex nummer av  

Urasenke Newsletter  (förteckning s 33) vilka blir utgivna i omkring fyra nummer  per år. 

Tidningen distribueras genom de lärare eller kontaktpersoner i respektive land som ansvarar 

för tegruppen och når alla studenter i Teets Väg, i den världsvida organisationen. Nuvarande 

stormästaren (iemoto) i  Urasenketraditionen heter Iemoto Zabôsai Sen Sôshitsu XVI. Jag 

refererar till honom i fortsättningen med enbart namnet Zabôsai. Han är alltså den sextonde 

stormästaren räknat från Rikyû, teceremoniens fader,  

     I varje nummer skriver Zabôsai och även hans far, den förre stormästaren, Daisôshô 

Hôunsai  Sen Genshitsu, varsin ”ledare” (jag refererar till den senare  i fortsättningen med 

namnet Daisôshô) . I tidningen finns också artiklar och notiser från olika Tankokai tesällskap  

i världen. Dessa kan handla om invigningar av olika slag, minnesceremonier och 

presidentbesök  i Urasenkes  högkvarter i Kyoto, med sina gamla anrika terum. På baksidan 

av tidningen presenteras ofta en utställning av föremål för teceremoni. 

      Jag ville undersöka innehållet och essensen i deras ”ledare”, vad som är tongivande 

budskap vad gäller livsåskådning och teceremonin.  Här följer en refererande översikt: 

     Zabôsai poängterar att Teets Väg handlar om livslång inlärning och ställer det emot att 

man nuförtiden ofta vill ha snabb kunskapsinhämtning, utan för stor ansträngning, som en 

slags information enbart.  Han formulerar det som att ”Praktisk visdom kan byggas om man 

värderar information som just information och kombinerar den med kunskap som man 

medvetet har arbetat för att samla in.” Det bästa är också att relatera kunskapen man erhåller 

genom Teets Väg till sin egen miljö och omgivning, och inte till lånad kunskap, utan från 

egen erfarenhet.  Zabôsai poängterar att det karaktäristiska för Teets Väg i Japan är wabicha, 

det vill säga chanoyu (teceremoni) baserat på wabis estetik, vilken Rikyu sådde fröet till.   

     Man kan följa linjen i Teets väg tillbaka till Rikyu, som är startpunkt och slutpunkt. De 

begrepp han myntade som grundläggande för teet; harmoni, respekt, renhet och sinnesro är 

centrala. Det gäller inom sig  själv och i relation till andra,  samt till föremål och allt 

sammantaget. 
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     Zabôsais far, den förre stormästaren Daisôshô, talar om att människan bör komma tillbaka 

till naturen, inte bara till själva naturen som sådan, utan till medvetandet om hela skapelsen 

och universum, och till människan i sig för att erhålla sann självkännedom och återvända till 

sin sanna natur som mänsklig varelse. ” En sann chajin – alltså en person som är genuint 

hängiven Teets väg – når detta stadie genom år av  praktik dagligen och ökar sitt tillstånd av 

kultivering.”  

     Daisôshô talar också om att Japaner sätter stort värde på  mellanrum/ mellanperioder, och 

ger som exempel de fyra årstiderna, våren blir inte plötsligt sommar utan ett stadie emellan är 

viktigt. Våren är trä, sommaren är eld, hösten metall och vintern vatten. ” I yin och yang och i 

de fem elementens teori , så passar alla världens fenomen in i en kosmisk ordning i enlighet 

med de fem materialen trä, eld, jord, metall och vatten.”  

     Daisôshô menar att hans filosofi vad gäller Teets Väg  börjar med en attityd som handlar 

om att stå till tjänst för andra, men godheten handlar inte om att göra en person en tjänst, utan 

det är tacksamheten att få stå till tjänst som ska genomsyra hela personen. Daisôshô drog upp 

konceptet; ” Peacefulness through a Bowl of Tea” i anslutning till grundbegreppen  för 

teceremoni  ”harmoni, respekt, renhet och sinneslugn”, att få stå till tjänst är en ynnest.  

     Daisôshô ger ett exempel på detta, där Kejsar Wu (södra Liang Dynastin, 502-556) ställer 

en fråga till Bodhidharma ( tebuskens upptäckare) med innebörden att nu när du gjort så 

mycket gott för andra, skulle inte då den förtjänst han förtjänande att få i gengäld börja få 

effekt? Det är ingen förtjänst, svarade Bodhidharma. Daisôshô fortsätter med att beskriva att 

traditioner förändras alltid, men konceptet ”service above self” är oföränderligt genom tiden. 

Detta bör ej tillåtas förändras, och Daisôshô  vill ”forsätta att medverka till världens fred 

genom att göra en kopp te och genom detta fostra andan av empati och tjänande. ” 

     Daisôshô talar om ett zen-ord; shinge-mubeppô, som säger oss att det finns inte någon 

sanning utanför vårt medvetande. Han menar att nuförtiden söker människor ofta utanför sig 

själva, utan så mycket självreflektion, utan ny kunskap appliceras ovanpå. Han menar att vi 

måste söka sanningen inom oss själva. Essensen av chadô är andan av harmoni eller wa. Detta 

wa är avgörande för människor att ha kontakt med sina hjärtan, att stå i rätt kommunikation 

och det sammanfaller med mänsklig kärlek.  ”Att tänka på andra och deras känslor, att bli 

stigfinnare i att bygga en era av sprirituell förståelse.” 

 

     I ovanstående referat av de båda stormästarna hittar jag aspekter på rekommenderad 

livshållning och det återfinns spår av olika religioners traditioner i Japan, som daoism, 

buddhism, shintoism och konfucianism. Dessa har präglat teceremonin eller kan sägas kunna 
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återfinnas inom teceremonins kontext. I grundbegreppen för teceremoni, wa (harmoni), kei 

(respekt), sei (renhet) och jaku (sinneslugn) kan man till exempel härleda deras inflytande. 

 

3.6 Wa, kei, sei och jaku 

Dessa  grundbegrepp myntades av Rikyu på 1500-talet och blev med skolbildningen av 

teceremonin ett par generationer efter honom alltmer stadfästa.  

           Jennifer Andersen, som är antropolog, har i sin bok  An introduction to Japanese Tea 

Ritual på sidan 214 gjort ett schema där hon vill visa på ursprunget för de fyra begreppen  wa 

(harmoni), kei (respekt), sei (renhet) och jaku (sinneslugn) genom olika nivåer i de religiösa 

systemen, där pyramidens topp är ”universell mening av behovet av en kosmisk ordning”. Ur 

denna formulering härleds shintoism och daoism. Ur daoismen, i sin tur, härleds 

konfucianismen, med betoning på social ordning, och zen buddhismen, med betoning på inre 

spirituell ordning. Från Shintoismen härleds begreppen ”wa”- harmoni och ”sei” – renhet. 

     Shintoismen är Japans ursprungsreligion. Trots att buddhism, daoism och konfucianism 

kom till Japan så upphörde inte landets egen dyrkan av sina egna gudomligheter, shinto. 

Rollen som präst består av att leda de dagliga ritualerna med respekt för kami, de gudomliga 

väsen, som ofta står nära naturen, årliga högtider i templen, kalligrafi och komplexa former av 

rituell rening. (Esposito, 2002, s 453)  

     Renheten är central inom Shinto, där man använder vatten för att rena rituellt. Sei, renhet- i 

teceremoni består av att rena både medvetandet och den yttre omgivningen, som föremål, 

tehusets trädgård, samt att man ofta använder nya föremål vid varje teceremoni. Renheten i 

teceremoni är A och O, den inre renheten avspeglar den yttre renheten och tvärtom. I 

teceremonin lägger man även vikt vid årstiderna, som i shintoismen och även utförandet av 

teceremoni kan sägas vara fokuserat på yttre form och inte inre andliga övningar. På  

individnivå i teceremonipraktiken innefattar begreppet renhet ”sei”, ritualer för renheten och 

ordning i medvetandet och omgivning genom renhets-rutiner. Allt rengörs omsorgsfullt både 

före teceremonin och även under teceremonin rengörs symboliskt vissa föremål, inför 

gästerna. Anderson beskriver shintoism som ett ”unifierat koncept av social, spirituell och 

naturlig ordning”, och daoismen på samma sätt.  

     Daisôsho talar i Urasenke Newsletter om de fem elementen; eld, vind, vatten, trä och 

metall och yin och yang, vilket refererar till daoismen.  I daoismens filosofiska system, är Dao 

ursprunglig källa till skapelse, från vilken yin och yang krafter uppstår ur i ständigt skiftande 

harmonier Att uppleva Dao, där  den bästa läraren är vatten som flyter med naturlig kraft och 

ändå kan överkomma alla hinder. En energi utan Gud –skapare. (Esposito, 2002, s 444)  
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     De två krafterna yin och yang som är varandras motpoler och i ständig rörelse, inom 

daoistisk tanke, kan tolkas in i teceremonin på olika sätt. Dessa läror återfinns i Namporoku- 

Rikyus ”hemliga läror”. Mycket i teceremonin återspeglar kontraster, man ska till exempel 

bära lätta föremål, med tyngd och tunga  föremål, som till exempel kallvattenbehållaren , så 

att den ser lätt ut. Den mörka, feminina, passiva, jordliga aspekten, yin och den ljusa, manliga, 

aktiva, himmelska aspekten yang, återspeglas till exempel i blommorna, som arrangeras inför 

teceremonin, där den ena riktas mot himmelen och den andra mot jorden. Teet som 

”odödlighetsdryck” för att förändra relationen till kosmos, var centralt för daoisterna, under 

det att senare utövare av teceremonin, fann att även processen att tillreda teet stod för 

förändring snarare än drycken i sig, som visserligen har medicinska effekter. (Anderson, 

1991, s 14)  

     Ett terum med 4,5 tatamimattor (de stråmattor som utgör golvet i ett terum) kallas Yojôhan 

och  fungerar även som en kognitiv modell för ett daoistiskt universum. Varje del associeras 

med olika aspekter och attribut , som vind, vatten, eld, styrka , glädje etc. 

     Ur konfucianismen härleder Anderson begreppen ”wa” – harmoni och ”kei”- respekt. 

Konfuciansimens traditioner sägs gå tillbaka till Kong Fuzi (551-497 f.v.t) och hans text 

Lunyu. Kärnan i denna text är värdet av lärdom, dygd och respekt för föräldrarna.  

Konfucianismen uppfattar universum som styrt av en hierarki av opersonliga krafter. 

(Jacobsen, 2000, s 197) 

     Konfucianismens två centrala begrepp är ”rättfärdighet” och ”ren”, där det senare har 

flera betydelser men där känslan av att ”vara fullkomligt mänsklig” är essensen. Det handlar 

om inre vishet och yttre ädelhet. Att disciplinera kroppen. Relationen mellan barn och förälder 

är fundamental, samt fyra andra relationer;  mellan man och hustru, mellan äldre och yngre 

bror, mellan vän och vän, och mellan härskare och minister.  Dessa fem relationer kan leda 

samhället  framemot harmoni och ”människans blomstring”. I Östasien har familjemetaforen 

applicerats på kommun, stat och himmel baserat på dessa idéer. Konfucius beskrivs som 

agnostiker vad gäller ”the reality of the spirits” men hade empati för det individuella behovet 

att ha begravning och ritualer för förfäder  för att i sin karaktär utveckla djup respekt för andra  

likväl som att etablera harmoni i personligheterna av deras närmaste släktskap. (Esposito, 

2002, s 441 – 443)  

      I teceremonin är kei- respekt, mellan deltagarna, mellan elev lärare, gentemot traditionen 

och även i hantering av föremål centralt. En etisk dimension bör genomsyra förhållningssättet. 

Te-skolorna är uppbyggda genom ”familje-system”, där stormästarens funktion ärvs från far 

till son. Ett ständigt utökat lärande är centralt. 
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     Ur zenbuddhism  härleder Anderson  jaku- sinneslugn, och i hennes tolkning  av begreppet 

innefattas  sparsamhet och återhållen expressivitet. En enkelhet och zens betoning på 

upplysning genom direkt erfarenhet och en intellektuell ekonomi. 

     Hela terummet och företeelsen av teceremonierna är en samklang av renhet, harmoni och 

respekt och där det fjärde begreppet ,  sinneslugn - jaku, uppnås, när allt annat fungerar. 

     Här återfinns även buddhistisk influens i terummet därför att det även kan betraktas som 

ett buddhistiskt kosmos och ” sägs inneha samma storlek som Vimalakirtis vistelseplats, 

Vimalakirti är ett buddhistiskt helgon, i vilkens hydda, de fyra Deva kungarna  är belägna på 

sina heliga berg för att predika dharma. (Anderson, 1991, s 161). 

 

 

3.7  Argument mot teceremonin som zenbuddhistisk ritual 

Jennifer Anderson  som bedrivit studier i teceremoni vid Urasenkeskolan under flera år skrev 

sin  bok ” An introduction to Japanese tea ritual” 1991, inom teceremoniens kontext. Hon  

definierar teceremonin som ritual (Zuesses definition) med antingen konfirmatoriska eller 

transformerande egenskaper och ser dessa som viktiga för att förstå teceremonin. Dessa 

återfinns i teceremonin, till exempel i grundbegreppen, där wa- ( harmoni), kei (respekt) och 

sei (renhet) i första hand appelerar till den bekräftande/ konfirmatoriska funktionen och jaku 

(sinneslugn) har en transformatorisk potential. (Anderson, 1991, s 216). Jaku talas inom 

teceremonins kontext om som en konsekvens, ett resultat, av de första tre begreppen. 

Andersons ”översätter” teceremonin, och tolkar den genom ett ”religiöst raster” med 

symbolik och praktik, som skapar lugn och ”räddar” från ”kaos”. Att teceremonin blir en form 

av symbolisk handling i en levandegjord historisk kontext och kontinuitet, där man refererar 

till tidigare mästare och i första hand till teceremonins fader, Rikyu.  

     Kato är kritisk mot bland annat Anderson för att hon försöker ge tidlösa förklaringar till 

teceremonin som en del av zenbuddhism. Och att det inte visas intresse och beaktas huruvida 

japaner praktiserar teceremoni i fas med dessa teorier eller inte. Kato menar att sådana 

diskurser lätt vann framgång bland europeér och amerikanare, inklusive antropologer, vilka 

blev förtjusta och förbryllade av teceremonins extrema formalitet och uppenbara högtidlighet, 

”tydligen ekvivalent med de västliga/kristna ritualer,” och att de  har förklarat teceremonin 

med sådana begrepp som ”tea ritual”, ”te kult” eller teceremoni.” 

     Etsuko Kato argumenterar emellertid för att teceremoni inte är någon zenbuddhistisk ritual, inte 

heller en ritual för någon religion eller filosofi. Bara i analogt hänseende, och av tre skäl: 

(Kato, 2004, s 53-54)    
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     För det första utvecklades teceremonin till egen form, av köpmän utanför zentemplen. Kato 

menar att trots att dessa köpmän ofta var zenbuddhister, så utvecklade de inte teceremonin för att 

manifestera sin zenbuddistiska tro. Tron kunde de ha manifesterat i templens aktivitet, utan 

teceremoni. Kato har aldrig under sin forskning aldrig träffat på någon som praktiserat te på grund 

av att de varit buddhister, daoister eller konfucianister. Teceremonin genomförs till exempel inte 

under ”transitional occasions”, utan Kato menar att det snarare är så att teceremonin ” verkar helig 

för att temästare stödjer dess genomförande under dessa tillfällen.” (Kato, 2004, s 123) Att 

genomföra teceremonin under dessa tillfällen sanktionerar myten om det heliga och även utövarna 

erhåller mer ”traditionell och aristokratisk auktoritet.”  Kato ger också ett exempel på att en kvinna 

utan makt i samhället skulle aldrig få tillåtelse att utföra någon liknande aktivitet i ett tempel, om 

det inte var så att teceremonin ger henne status. (Kato, 2004, s 134) 

     Kato menar att i tempel är teet dedicerat, teoretiskt, till Buddha, medan i shrines är teet 

dedicerat till särskilda mytologiska gudar eller historiska personer, som en Shogun eller 

aristokrater, vars reliker finns där. Till vem teet är dedicerat , tycks vara  av sekundär betydelse, för 

publiken. Utövare av teceremoni, som är lekmän är inte obekväma om de närvar vid en kencha-

shiki i ett shrine, utan att veta vems reliker som finns där. För de flesta tepraktiker, är 

tillställningarna, ett sällsynt tillfälle att få se en temae (teceremoni) utförd av  Iemoto (stormästaren 

i te), till vilken de inte har direkt tillgång till i vanliga fall. (Kato, 2004, s 135) 

 

     Katos andra argument, handlar om att det forskare i västerlandet oftast benämner som 

teceremoni är chadji- den traditionella teceremonin, vilken inkluderar måltid inklusive de 

speciella kolarrangemangen och bör ske i ett traditionellt tehus. Kato menar att det vanliga 

idag är att man lär sig enbart de olika sätten att göra te i dess alla varianter, utan måltid, och 

hon menar att det då inte har mycket av ritual över sig. En annan aspekt ät att teceremonin kan 

äga rum på sekulära platser, även med variationer av omgivande aktiviteter av japansk kultur.   

     För det tredje, menar Kato, att det finns många motsatta argument för vilken tro, den så kallade 

ritualen skulle vara till för. Man kan godtyckligt knyta an teceremonin till olika historiska 

personer, eller vad någon mästare sagt, och så kan myter skapas och ”slarvigt” kan man uttala sig 

om att det går att knyta an till vilken religion eller filosofi som helst. Kato menar förstås inte att 

teceremonin är fristående från religion, det finns självklart teoretiska kopplingar och teceremonin 

kan förklaras med kopplingar till zen, shintoism, buddhism och konfucianism och daoism.  Hon 

menar att  de som praktiserar teceremoni utför en performance och återskapar en serie myter som 

relaterar teceremonin till varierende prominenta historiska personer och till metafysik. Med myter 
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menas här allmänt accepterad tro för vilken sant eller falskt inte har någon betydelse. (Kato 2004 s 

53-55). 

     Kato menar  även att studier i teceremonins historik ofta refererar till tidigare utövare av 

teceremoni och temästare istället för till historiska fakta. Ny historik som eventuellt skulle motsätta 

sig tidigare fakta, behöver nödvändigtvis inte utmana dessa, utan bara modifiera men Kato menar 

att iemoto (stormästaren) kan reproducera populära trossatser på en annan nivå än den akademiska, 

för att utövare och historiker har olika intressen. Ibland är också forskare själva utövare av 

teceremoni och  i den situationen är det nästan omöjligt att bedöma vems diskurser som är mer 

objektiva eller närmare en ”sanning”. En tredje invändning Kato har, är ”bara för att någon är 

zenbuddhist, hur kan man bevisa att deras akt är av ”ren” fromhet? Och vad är ren fromhet?” 

     I historien har också teceremonins anknytning till tempel haft med olika aspekter att göra, som 

till exempel önskan om social status och inte alltid i första hand beroende på fromhet. (Kato, 2004  

s 56). Olika mästare har stärkt kopplingen till Zen, och av olika orsaker. Kato ger flera exempel på 

det, bland annat att iemoto (stormästaren) Gengensai  ville stärka teets relation till aristokratin och 

religionen, till institutioner och kejsaren, delvis beroende på att han blivit anklagad för att  vara 

”moneymaker”. (Kato, 2004, s 59-60) Vidare formulerar Kato att det är som att teceremonin 

drivits av två hjul; institutionaliseringen av teceremonin och dess legitimering genom myter.(Kato, 

2004, s 61) 

     Att man legitimerar teceremonin som metafysik har till stor del att göra med att Jitsuzan efter 

Rikyus död nedtecknade Rikyus hemliga läror i sju volymer, ”teceremonins bibel” (Namporoku) 

Där återfinns läror om yin och yang och teorin om universums fem element bland annat.  

(Kato, 2004, s 57)  

     Buddhistiska eller  shintoistiska teorier har sörjt för att det finns källor med auktoritet för  

Iemoto och tepraktiker sedan feodal era att referera till. För iemoto, (stormästaren) har 

återanvändandet/upprepningen av det mytomspunna  förhållandet mellan teceremonin och  

Buddhism eller Shintoism varit avgörande. Till exempel så har det alltsedan  Rikyus tid tills 

idag, varit en sed för iemoto i Senfamiljen  att genomgå  en  initiationsrit till buddhism 

(tokudo) vid Daitokuji tempel och utveckla sin  Zen praktik före de följer efter sina fäder. 

Riten, innebär emellertid inte ett avståndstagande från världen (shukke) som präster 

genomgår, utan är en buddhistisk initiation (zaike) mitt i vår sekulära värld. Iemoto erhåller   

därmed en lägre grad av helighet i zenbuddhismen än en präst och blir  ”half- priest, half- 

secular”, vilket innebär en form av psykologisk motsats, men så länge iemoto diskursivt 

betonar relationen till zenbuddhism och fysiskt deltar i zenbuddhistiska tillställningar är linjen 

klar, för att med tydlighet uppfattas av lekmanna tepraktiker. (Kato, 2004, s 136-137) 
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     Relationen emellan teceremoni och zenbuddhism har en lång historia och Kato menar att  

”myten att relatera teceremonin till zenbuddhism, och därmed betona mental kontroll,” 

existerade redan när Rikyu  och andra välbärgade köpmän skapade ett embryo för   

teceremoni (temae). Kato menar att det som födde teceremonin var  människors önskan att 

inte bara lära kroppslig kontroll utan också mental kontroll. Kato menar att relationen 

zenbuddism och te är analog, inte identisk och att där det finns discipliner finns diskurser som 

legitimerar dem, ”kroppen är en synlig entitet, konstituerar en konkret form av diskursen” och 

man får historiskt  kapital av historiska figurer och metafysik. (Kato, 2004, s 52-55) 

 

 

4. Diskussion och slutsatser 

 

 Japansk teceremoni har utvecklats parallellt med zenbuddhismen och har sitt ursprung inom 

rinzai-zen. Att kalla den ”andlig disciplin” syftar på relation till religion och att man refererar 

till andlighet och att kalla den ”mental praktik”, kan kallas mer sekulärt och betraktas som 

fristående konstform. Huruvida teceremonin är att betrakta som identisk med zen, att det är en 

zenbuddhistisk ritual, beror på i vilken kontext den framförs och på hur individen ifråga 

ställer sig till sin teceremoni-praktik. Att förhållas sig till Teets väg genom ett buddhistiskt 

förhållningssätt, sätter ju in teceremonin i ett annat sammanhang än att betrakta den och utföra 

den som en konstperformance.   

     Flera  av de jag själv intervjuat för det Pm jag skrev förra året, knyter självklart an teceremonin 

till religion historiskt, att den ”relaterar till kinesisk filosofi, buddhistisk religion och daoismens 

motpoler med en stark relation till religion, men, som en av dem formulerar det: ”För mej är det 

inte så, utan det handlar om koncentration, att ha insikt om mig själv och att te-praktiken (keiko) 

ger ett förändrat tillstånd inuti, men det är inte religiöst för mej.” För en annan, som starkt anknyter 

teceremonin till zen, menar att det går att tillämpa alla religioner. ”Vilkensomhelst”, liksom man 

kan göra i zen-praktiken.” En annan av de intervjuade ser vikten av att visa hänsyn, som 

grundläggande, att tänka på andra, att visa omtanke, - en livsåskådning. Ytterligare ett svar visar 

att zazenpraktik (sittande meditation)  är viktig att tillämpa i synnerhet vid den egna 

teceremonipraktiken, men om det ska fungera i gemenskap behövs ett gemensamt förhållningssätt, 

och det upplever vederbörande att det saknas i det sammanhang hon ingår, som inte ägnar sig åt 

zazen. Vad gäller zen- meditation, att sitta i zazen, så är det integrerat i västerländsk kontext inom 

även kristendomen och kan väl som Kadowaki säger betraktas som ”roten till tron”. Att nå källan 
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för allt skapat och bli fri från dualismen, är kanske all andlig utövnings mål. Åmell beskriver zazen 

som ”andlig väg” men inte i behov av rätt trosåskådning och lära. 

     Teceremonin är genomsyrad av referens till historiska personer inom zenbuddhism, flera 

mästare var zenpräster, men innehåller inte specifika lärosatser, mer ett förhållningssätt.  Eftersom 

många konstarter i Japan har en spirituell grund och en lärotradition från mästare till elev, går det 

inte heller direkt att jämföra med västerländsk konst. Det jag närmast kommer att tänka på är ikon-

måleri, där det beroende på individ kan vara ett djupt andligt perspektiv på hur ikonen målas, men 

även kan ikonen målas av en person som vill lära sig måleri-tekniken och inte förhålla sig till något 

gudomligt.  

     Utbildningens uppbyggnad i teceremonin handlar också om att lotsas allt djupare in i men 

mental utveckling, med början i det kroppsliga. Det handlar om individens utveckling, att det 

personliga i teceremonin ska komma fram.  Det är olika steg att ta.  Mycket kunskap i 

teceremonins kontext traderas muntligt och genom praktik av teceremonin. Att försöka 

studera ämnet ”uteifrån” och ge en tolkning av det förutsätter kanske en  egen förståelse, men 

det gör det hela svårare också. Allt beror ju på den förförståelse man har och om man skriver 

för att formulera sin egen erfarenhet.  

     Andersons och Katos ingångar till teceremonin är olika. Anderson bekräftar religionens 

mening i sammanhanget och studerar teceremonin inneifrån dess egen kontext, i historisk 

miljö på Urasenkeskolan, med integrerad kunskap genom historien. Hon har fleråriga studier 

av teceremoni, på skolan i Kyoto. Kato förhåller sig mer från ett ”uteifrån-perspektiv” trots att 

hon är japanska och hon  ser teceremonin som fristående från zenbuddhism, och inte att det är 

en ritual, alternativt att den i analogt hänseende har relaterande kopplingar till zenbuddhism,  

historiskt och fortlöpande genom lärarnas referenser.  Hennes studier av japanska teceremoni-

utövare i Tokyo med omnejd, tycks visa på en teceremoni med det sociala som tongivande 

aspekt. Förmodligen har  den ”religiösa kunskapen” blivit alltmer marginell för lekmän, i 

teceremoni, precis som hos ”kyrkobesökare” i väst.  

     Klart för mig är att det finns tydliga kopplingar historiskt sätt mellan teceremonin och religion 

och att de humanistiska värderingar som ligger till grund  för teceremonin leder till ett tänkande, 

där människa, medvetande och natur  är en enhet och där individens behov står tillbaka för 

helhetens funktion. Detta är ju något av ett mål och en attityd som kan appliceras på många 

religiösa livshållningar. Att helhet och harmoni bör vara centrala.   

     Att praktisera teceremoni, beskrivet av Fader Pierre-Francois de Béthune från Belgien, - ” det är 

en mycket seriös ”Väg” som förtjänar stor respekt , och som inte kan bli ”använd”. Det går inte att 

som kristna förr kunde göra att absorbera varierande element inom en kultur och flytta dem från sin 
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egen religiösa kontext, utan man får lära sig te för att upptäcka dess egen skönhet, och vad den har 

att rikta till oss.  (Symposium Roma, 2006).   

    Genom vårt sätt att se på ceremoni och ritual i väst beroende på vårt kristna kulturarv, tänker jag 

det kan göra att vi överför vårt traditionella religiösa förhållningssätt  på teceremonin som en 

symbolhandling i relation till något ”större” och även till det som kan kallas det ”gudomliga”, att det 

hör till. Att vara religiös handlar i väst mer om personlig övertygelse och att hålla något för sant, och 

att det finns en personlig guddom, som Tillich poängterar, istället för att allt är ett och att alla har 

Buddha-natur.  I väst är vi traditionellt mer präglade av det kristna förhållningssättet med en ”högsta 

guddom” oavsett om vi är inklusivister, dvs håller alla religioner för sanna – med olika vägar till det 

som utgör sanningen, eller om vi är exklusivister och håller den kristna läran för sanning i sig.   

     Nu har jag ett mycket begränsat intervjumaterial, men det framgår tydligt att de intervjuade 

med svenskt ursprung personligen starkare knyter an till zen än de som är födda i Japan, vad 

gäller teceremoniutövningen. Detta kan bero på hur frågorna ställts och hur de uppfattas, men 

zazen som meditationsform är vanlig i västerlandet och för en västerlänning är den inte 

knuten till historik, utan kan betraktas som ren meditation. Det lämnas därför öppet för 

”religiös” tolkning utan att man påstår att teceremonin i sig är religiös eller faller under 

begreppet religiös rörelse. Även sättet att se på religion är annorlunda i Japan. Man kan gifta 

sig i kyrkan, döpa sitt barn i Shinto-templet och ha begravning i buddhist-templet- det utgör 

inget problem, vilket det skulle kunna vara i andra religioner. Kanske Katos hållning att 

teceremonin inte är en zen-buddhistisk ritual, är präglad av det.  

     Teceremonin har dessutom även tidigt i sin historia haft en uppdelning i det som i Wind in 

the Pines  kallas ”världsligt te” och ”zen-te”, och dessa olika förhållningssätt har kanske inte 

enbart med kulturell bakgrund att göra, utan ligger mer på det individuella planet, och kan 

delvis kanske förklara att tolkningarna går isär, i vilken grad teceremonin relateras till 

religion. Det som formger attityden handlar om huruvida man ägnar sig åt det som en mental 

praktik, alternativt konstform, eller om man ser det som en buddhistisk Väg.  

 

Sammanfattning 
 

Har jag lyckats besvara någon av de frågor jag ställde från början av uppsatsen ? 

Är Japansk teceremoni en ”religiös handling”, förutsätter den en religion eller typ av 

religiositet? Hur förhåller det sig med relationen till zenbuddhism? 
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     Jag skulle efter skriven uppsats besvara första frågan om teceremoni är en ”religiös 

handling” med ett nej. Själva handlingen i sig är inte ”religiös”, i den bemärkelsen att den 

relaterar i stunden till en gudomlighet, även om själva utförandet vuxit fram inom en  

monastisk kultur och vidareutvecklats till en  ”andlig” disciplin.  Den står i samklang med 

naturen och ett förhållningssätt som inom zen och i synnerhet zazen , sittande meditation, men 

är inte beroende av det.  I Wind in the Pines , som betraktar Teets Väg som en Buddhistisk 

Väg,  är filosofin i centrum. ” Man förstår att smaken av te är densamma som smaken av Zen. 

Effekten är att man förstår sin egen natur, ens ursprungliga natur”. (Hirota, 1995, s 263) Det 

kan vara ett sätt att förhålla sig till teceremoni-praktiken 

     Men teceremonin kan ju äga rum enbart som konstperformance och   teceremonin 

förutsätter inte heller en religion eller typ av religiositet eller ens en livsåskådning.  Det beror 

på individen själv om man tillämpar en sådan inre medvetenhet i sin utövning. Man kan se 

teceremonin som ett skelett som kan få olika utfyllnad genom individens medvetande, men 

utan att skelettet ändras. Däremot är teceremonin fortlöpande en parallell med zenbuddhismen 

och de har utvecklats historiskt tillsammans. Mycket symbolik hos föremål och hos 

grundbegreppen för teceremoni bär spår efter de olika religionerna i Japan och utbildningen 

på Urasenkeskolan är klart integrerad av zenbuddhism och med referenser till övriga religiösa 

traditioner i Japan. Men religiositet är inte en förutsättning för att ägna sig åt teceremoni. Jag 

står nära Katos uppfattning om teceremoni, en aktivitet som är vitt förgrenad och med olika 

ingångar till. 

     Inslagen i teceremonin av ”religiös karaktär” är att man serverar Buddha te vid en del 

ceremonier, och när man har teceremonier i tempel och kyrkor och då appliceras en religiös 

aspekt. På Urasenkeskolan i Kyoto har man även med respekt för kristendomen en bibel 

uppslagen. Harmoni- Wa, respekt –Kei, renhet- Sei och sinneslugn- Jaku. Och som Rikyu i all 

enkelhet brukar förmedla det; det är bara att värma vatten, vispa te och dricka det.  
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