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Jiří Altior: Lu Tungova Píseň čaje

Premiéra autorského překladu básnë
v rámci soutëže Tea Masters Cup CZ
22.5.2016

SLOVO ÚVODEM
Drahý čtenáři,
držíte v rukách brožurku (anebo čtete její digitální verzi), kterou jsem sepsal jako průvodní dokument
a zároveň jako program premiéry překladu nejslavnëjší básnë zasvëcené čaji a který jsem pro Vás
připravil. S touto básní se setkali snad všichni milovníci voňavého čaje. Jedná se o ikonický text,
kterým čínský básník Lu Tung 盧仝 (775-835) zachytil reálnou i mystickou povahu čaje natolik
dovednë, že verše přežily veškerá protivenství, jež je po popravë jejich autora v roce 835 potkala.
Dozajista nejpřekládanëjší báseň vznikla v Kamenné Vesnici ležící nedaleko Hory Krále Komory
(Wangwu Shan) v provincii Honan před více jak 1181 lety. V té dobë českým zemím vládli Přemyslovci
a určitë potëší, že první ročník českého kola mezinárodní čajové soutëže Tea Masters Cup se koná
22. kvëtna 2016, tedy přesnë 1183 let poté, co byl podle kroniky Václava Hájka z Libočan korunován
pátý ze sedmi legendárních českých knížat pohanský kníže Křesomysl (přibl. 780-851). V této dobë se
thangská Čína potýkala s jednou rebélií za druhou a Lu Tung se stal náhodnou obëtí té, která vešla
do dëjin jako Sladká Rosa (22. den 12. mësíce roku 835). Období to bylo vëru divoké. Čínë vládl jeden
císař za druhým, ba i císařovna Wu Zetian 武則天 (panovala 690-705 jako jediná žena v celé čínské
historii). Zmínëná An Lushanova rebélie 安史之亂 (755-763) byla natolik krvavá, že se ze dvou po
sobë jdoucích sčítání lidu dozvídáme, že v Čínë bëhem desíti let zemřely dvë třetiny obyvatelstva, což
byla jedna třetina celé tehdejší lidské populace na Zemëkouli. A byla to právë An Lushanova rebélie,
která přimëla Lu Yuho 陆羽 (733-804), aby v roce 760 (tři roky před koncem povstání) začal s
metodickým sbíráním informací o čaji. Na jejich základë vydal v roce 780 první ucelené pojednání
o čaji, slavnou Knihu o čaji. Krátce na to doporučil jednomu úředníkovi zaslat císaři jako pravidelný
tribut čaj, což nakonec dovedlo císaře Te Tsunga 唐德宗 (panoval 779805) k zavedení první danë
z čaje a to ve výši 10%. Byla to tato daň, která císaři umožnila potlačit probíhající rebélie, upevnit moc
a podporovat Lu Yuho až do jeho smrti. V následujících desetiletích se císařský dvůr začal zmítat v boji
o moc, neboť proti sobë stála klaka eunuchů střežící vnitřní palác, a úředníků, kteří obývali vnëjší
palác a de jure vládli jménem císaře říši. Vliv císaře byl úmërný tomu, jak býl silný a schopný. Císař
Wenzong 唐文宗(vládl 827-840) byl slabý a v osudný den se pokusil prostřednictvím tří vysokých
úředníků zavraždit Vrchního eunucha. Jeho zámër se mu nepodařil díky jejich vzájemné snaze získat
všechny zásluhy za budoucí úspëch jenom pro sebe. Vrchní eunuch však prohlédl léčku, utekl
do vnitřního paláce, zalarmoval záložní vojsko, které si pro podobné situace eunuši vydržovali a
nechal zajmout, mučit, falešnë obvinit a popravit klíčové úředníky i s jejich celými rody. Hostem
ministerského předsedy, který shodou okolností nemël s celým atentátem nic společného, byl právë
autor Písně o čaji, Lu Tung. Více o celém dramatu píše ve své eseji Steven D. Oweyoung a já si Vám ji
dovoluji ve svém amaterském a neautorizovaném překladu předložit.
Podëkování Velmistrovi námitek Meng Ťienovi za zaslaný první jarní čaj (jak se Píseň o čaji v celém
znění jmenuje), nebo její slavná pasáž O sedmi miskách (ve zmodernizovaném pojetí šálcích) přeložili
snad všichni autoři čajové lituratury včetnë dvou členů poroty aktuálního Tea Masters Cupu.
Je mi velikou ctí, že mohu pánům Zdeňkovi Thomovi a Josefu Augustínovi zarecitovat vlastní pokus
o poetický překlad. Jejich verze jakožto i verze dalších českých, amerických a ruských autorů také
přikládám. Vëřím, že nejen je, můj skromný příspëvek k čajové kultuře potëší.
V Brnë, 22. kvëtna 2016

Jiří Altior
Diplomovaný technik

LU TUNGOVO PÍSEMNÉ PODĚKOVÁNÍ
CÍSAŘSKÉMU VELMISTROVI NÁMITEK MENG ŤIENOVI
ZA POSLÁNÍ PRVNÍHO JARNÍHO ČAJE
Ač slunce stálo vysoko
já hluboce spal
když na proutënou branku
generál zabouchal
- i Vévoda z Chou
by se vydësil

Vládcům a šlechticům
určen je vzácný čaj
cože tu vznešenost
poslal až v tento kraj?
- vždyť horský poustevník
jen chatrč obývá

Kde jsou ty Ostrovy
Vëčného Přebývání
nad nimiž masiv
Peng Laje ční?
- Proudící Nefrit
je však mé příjmení

Velmistr Meng Ťien
dopis mi posílá
na svëtlém hedvábí
rumëlka vyniká
- trojice pečetí
zůstala netknuta

Před vulgárními hosty
branku jsem uzavřel
čaj vařit i ochutnat
chci podle pravidel
- gázovou čapku si
obřadnë vážu sám

K čajovým vrcholkům
letël bych radëji
přidat se k ostatním
jež nad nimi bdí
- vëtrné poryvy
svëžest jim přináší

Když jsem je rozlomil
jak sám by tam stál
Velmistr Námitek
koláčky spočítal
- tři sta jich musí být
ve tvaru mësíce

Mračna potemnëla
vítr bez ustání sténá
u okrajů misky
bëlostnë září
a pomalu tuhne
čajová pëna

Posvátným návrším
ochránit majestát
úrodné zeminë
čistotu zachovat
- vítr ani déšť
nesmí jí ublížit

Prý k Novému roku
cesta se zkrátila
Čajová hora zase je blíž
bodavý hmyz na slunci ožívá
- hmyz ani předjaří
už nezastavíš

První miska
jen rty s hrdlem svlaží
s druhou samota
i splín mizí pryč
třetí miska
mi proniká útrobami

Zástupy rolníků
na útesech tvrdë dřou
nesoulad s krajinou
vynikne najednou
- nemohu strádání
jen tak přehlédnout

Dokud čaj Yang-Hsien
sám císař neochutnal
na první přípitek
i příroda čeká dál
- strachem se sto rostlin
ze strachu rozvíjet

však co může najít
vždyť není v nich nic
jen jádro svitků
popsaných literami
- pët tisíc textů
ba možná i víc

Musím se pozeptat
Velmistra Námitek
na jejich budoucnost
co by mi o nich řek'
- zdali pak budou smët
v klidu si vydechnout?

V důvërné blízkosti
blažený vánek vál
Perlovému čaji
výhonky počechral
- zlatavé pupeny
mohou tak rozpučet

Se čtvrtou miskou
pot odchází z tëla
životní křivdy plují ven
po páté misce
i s masem a kostmi
cítím se zcela očištën

Sklízen ve svëžesti
pražen do voňava
kvalita s podstatou
zůstala uchována
- i hedvábná obálka
všechny pečetë má

Šestou miskou
stávám se duchem s peřím
Nesmrtelným jsem tak sám
sedmou misku
už křídly neuchopím
vánkem se unášet nechávám

Zveršoval, z anglického
i čínského textu přeložil
Jiří ALTIOR alias Via Thea
v Praze, 6. června 2016
© Chamber Of Tea . com
- IN THEA CONCORDIA -

盧仝《走筆謝孟諫議寄新茶》
日高丈五睡正濃，軍將打門驚周公。
口云諫議送書信，白絹斜封三道印。
開緘宛見諫議面，手閱月團三百片。
聞道新年入山裏，蟄蟲驚動春風起。
天子須嘗陽羨茶，百草不敢先開花。
仁風暗結珠琲瓃，先春抽出黃金芽。
摘鮮焙芳旋封裹，至精至好且不奢。
至尊之餘合王公，何事便到山人家。
柴門反關無俗客，紗帽籠頭自煎吃。
碧雲引風吹不斷，白花浮光凝碗面。
一碗喉吻潤， 兩碗破孤悶。
三碗搜枯腸， 唯有文字五千卷。
四碗發輕汗，平生不平事，盡向毛孔散。
五碗肌骨清， 六碗通仙靈。
七碗吃不得也，唯覺兩腋習習清風生。
蓬萊山，在何處。
玉川子，乘此清風欲歸去。
山上群仙司下土，地位清高隔風雨。
安得知百萬億蒼生命，墮在巔崖受辛苦。
便為諫議問蒼生，到頭還得蘇息否。

Soňa, Zdeněk a Michal Thomovi: Příběh čaje
PÍSEMNÉ PODĚKOVÁNÍ ŤIEN-IMU ZA DORUČENÝ ČERSTVÝ ČAJ
Slunce už stálo vysoko pët sáhů a já pořád hluboko spal,
když posel zabušil na bránu a vytrhl më ze sna.
Hlaholil, že Ťien-I posílá dopis a balíček, na třikrát zapečetëný v bílém šátku.
Otvírám dopis a hned vidím Ťien-Iho tvář,
jako by mi sám podával tëch třista kulatých čajových plátků.
Když do hor přijde nový rok,
hmyz zalezlý v zemi se prý probouzí a jarní vítr se vrací.
Císaři se zachtëlo ochutnat lístků z Jangsienských čajovníků,
cožpak by se jiné rostliny odvážily kvést první?
Povzbuzeny císařskou přízní čajové pupeny o překot raší
a zářivé výhonky se hlásí dříve než jaro.
Natrhané mladé a voňavé lístky rychle zabalte,
lahodné a vynikající zboží se pochválí samo!
Patří vznešenému císaři a jeho princům a vévodům,
k čemu je posíláš sem, do příbytku horalova?
Dřevenou branku uzavřu před nezvedenými hosty.
Přes hlavu ovážu obyčejný šátek a sám pro sebe vařím čaj.
Z temných mraků se zdvihá vítr a sténá,
svítivë bílá čajová pëna pokrývá hladinu v misce.
První šálek svlaží rty,
druhý zažene samotu,
třetí probudí zapadlé vzpomínky.
Ještë že na čtení mám tisíce svitků!
Po čtvrtém šálku vyrazí po tële pot
a nepříjemné pocity odtečou póry ven.
Po pátém cítím se lehoučký,
po šestém je ze mne nemrtelný sám.
Sedmý šálek nepij!
Ucítil bys totiž, jak të vítr odvanul k nesmrtelným.
Kde se vlastnë nachází rajská hora Pcheng-laj?
Nejradëj bych osedlal svëží jarní vítr a odebral se tam.
Nesmrtelní z hory Pcheng-laj, kteří řídí tuto zemi,
žijí vysoko oddëleni vëtrem a mračny.
Jak by mohli pochopit život milionů prostých lidí,
kteří strádají roztroušeni v horách?

Josef Augustín: Povídání o čaji
První šálek mé hrdlo a rty svlažil,
druhý rozptýlil mou samotu,
třetí vyhnal beznadëj z mé hlavy,
čtvrtý prohloubil pocity z přečtených knih,
pátý šálek očistil každý kousek mého bytí,
šestý šálek më přiblížil k mému Bohu - k nesmrtelnosti,
sedmý je poslední, který zvládnu - jsem unešen.

Kit Chow a Ione Kramerová: Všechny čaje Číny
První šálek laská mé suché rty a hrdlo,
druhý tříští stëny osamëlého smutku,
třetí hledá vyschlé prameny říček v duši,
aby nalezl příbëhy pëti tisíc svitků.
Se čtvrtým odchází bolest minulých křivd,
pátý očišťuje mé maso a kosti,
se šestým se spojuji s nesmrtelnými,
potëšení ze sedmého mohu sotva snést.
Čerstvý vítr proniká mými křídly,
jak si razím cestu na Pcheng-laj.

Karel Valter: Vše pro čajomily
První šálek svalžuje mé hrdlo a rty,
druhý šálek zahání mou samotu a nudu,
třetí šálek zavlaží můj ztëžklý, vyschlý mozek
a vyplaví z nëj tisíce záhadných, nových ideogramů a myšlenek,
čtvrtý lehce zvlhčí celou moji bytost
a s potem odplynou trápení a pohromy celého života,
pátý šálek mne dokonale očišťuje,
šestý šálek ze mne udëlá jednoho z Nesmrtelných
sedmý šálek - už nemohu pít víc,
lehký, svëží vítr mi hladí a ovívá mé tëlo,
nekonečný, jasný klid.

Steven D. Owyoung: Lu T’ung and the “Song of Tea”
Writing Thanks to Imperial Grand Master of Remonstrance Meng for Sending New Tea
The sun is as high as a ten-foot measure and five; I am deep asleep.
The general bangs at the gate loud enough to scare the Duke of Chou!
He announces that the Grand Master sends a letter;
the white silk cover is triple-stamped.
Breaking the vermilion seals, I imagine the Grand Master himself
inspecting these three hundred moon-shaped tea cakes.
He heard that within the tea mountain a path was cut at the New Year,
sending insects rising excitedly on the spring wind.
As the emperor waits to taste Yang-hsien tea,
the one hundred plants dare not bloom.
Benevolent breezes intimately embrace pearly tea sprouts,
the early spring coaxing out buds of golden yellow.
Picked fresh, fired till fragrant, then packed and sealed:
tea’s essence and goodness is preserved.
Such venerable tea is meant for princes and nobles;
how did it reach the hut of this mountain hermit?
The brushwood gate is closed against vulgar visitors;
all alone, I don my gauze cap, brewing and tasting the tea.
Clouds of green yielding; unceasingly, the wind blows;
radiantly white, floating tea froth congeals against the bowl.
The first bowl moistens my lips and throat.
The second bowl banishes my loneliness and melancholy.
The third bowl penetrates my withered entrails,
finding nothing except a literary core of five thousand scrolls.
The fourth bowl raises a light perspiration,
casting life’s inequities out through my pores.
The fifth bowl purifies my flesh and bones.
The sixth bowl makes me one with the immortal, feathered spirits.
The seventh bowl I need not drink,
feeling only a pure wind rushing beneath my wings.
Where are the immortal isles of Mount P’englai?
I, Master Jade Stream, wish instead to ride this pure wind back
To the tea mountain where other immortals gather to oversee the land,
protecting the pure, high places from wind and rain.
Yet, how can I bear knowing the bitter fate of the myriad peasants
toiling beneath the tumbled tea cliffs!
I have but to ask Grand Master Meng about them;
whether they can ever regain some peace.

John Blofeld: Song of cha (茶道, 1985)
The Song of Tea
(Thanks to Imperial Censor Mêng for his Gift of Freshly Picked Tea)
I was lying lost in slumber as the morning sun climbed high,
When my dreams were shattered by a thunderous knocking at the door.
An officer had brought a letter from the imperial censor,
Its three great seals slanting across the white silk cover.
Opening it, I read some words that brought him vividly to mind.
He wrote that he was sending three hundred catties of moon-shaped cakes of tea,
For a road had been cut at the year’s beginning to a special tea garden.
Such tea! And plucked so early in the year, when insects had scarcely begun their chatter,
When spring breezes had just begun to blow
And spring flowers dared not open,
As the emperor still awaited
The annual toll of Yang-hsien tea!
Ah, how wonderful that tea, plucked ere the kindly breeze
Had swept away the pearling frost upon its leaves
And the tiny leaf-buds shone like gold!
Being packed when fresh and redolent of firing,
Its essential goodness had been cherished, instead of wasted.
Such tea was intended for the court and high nobility;
How had it reached the hut of a humble mountain-dweller?
To honour the tea, I shut my brushwood gate,
Lest common folk intrude,
And donned my gauze cap
To brew and taste it on my own.
The first bowl sleekly moistened throat and lips,
The second banished all my loneliness,
The third expelled the dullness from my mind,
Sharpening inspiration gained from all the books I’ve read.
The fourth brought forth light perspiration,
Dispersing a lifetime’s troubles through my pores.
The fifth bowl cleansed ev’ry atom of my being.
The sixth has made me kin to the Immortals.
The seventh is the utmost I can drink—
A light breeze issues from my armpits.
Where are those Isles of Immortals whither I am bound?
I, Master Jade Spring, will ride upon this breeze
To the place where the Immortals alight upon the earth,
Guarded by their divinity from wind and rain.
How can I bear the fate of countless beings
Born to bitter toil amid the towering peaks?
I must ask Censor Mêng if he can tell
Whether those beings will ever be allowed to rest.

Владимир Михайлович Семёнов: Приглашение к чаю
Первая чаша слегка оросила мои губы и гортань.
Вторая — прогнала прочь мое одиночество.
Третья — просветлила мой ум,
Воспалила огнем вдохновение от всех прочитанных книг.
Четвертая — пронесла сквозь мое тело испарину,
Разогнав через мои поры тревоги всей моей жизни.
Пятая чаша очистила каждый отом моего существа.
Шестая — породнила меня с бессмертными.
Эта, седьмая — почти что предел моих возможностей:
Легкий ветерок овевает мои подммышки...

Lu T’ung and the “Song of Tea”:
The Taoist Origins of the Seven Bowls
by STEVEN D. OWYOUNG

Lu T'ung a „Píseň o čaji“:
Taoistický původ Sedmi misek
od Stevena D. Owyounga
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[[EDITOR'S NOTE: By now Steven Owyoung, one of the world's authorities on tea and a veteran
contributor to CHA DAO, will need no introduction. His topic in this essay is the "Song of Tea," one of
the most quoted (and perhaps least understood) pieces of ancient literature on tea. Few even of our
most learned readers will know the details amassed in this fascinating essay, which expertly weaves
together elements of biography, history, Daoist thought, human physiology and nutrition,
numerology, and tea culture, in a virtuoso illumination of this famous poem. (Along the way, he also
sheds some important light on the Cha Jing of Lu Yu.) Unless otherwise indicated, all translations
(including that of the "Song of Tea" itself) are Owyoung's own. His new English version of the entire
"Song of Tea" -- a text far more substantial than the excerpt usually cited -- first appeared in Beatrice
Hohenegger's Liquid Jade: The Story of Tea from East to West (St Martin's Press 2007) pp. 20-21. The
complete translation appears here, in very slightly revised form. Because of its substantial size, this
essay will appear in two parts.]]
**Poznámka editora: Určitë nebude zapotřebí představovat Stevena Owyounga, jednu z nejvëtších
svëtových autorit na přípravu čaje a spolupracovníka-veterána CHA DAO. V této eseji se zabývá
tématem "Písnë o čaji", jež je pravdëpodobnë nejvíce citovaným (a možná nejménë chápaným) dílem
starobylé literatury vënované čaji. Jenom pár našich nejvzdëlanëjších čtenářů bude znát podrobnosti
nashromáždëné v této fascinující eseji, která odbornë splétá dohromady prvky biografie, historie,
taoistického myšlení, lidské fyziologie a výživy, numerologie a čajové kultury ve virtuózní náhledu
na tuto slavnou báseň. (Cestou také osvëtluje nëkteré důležité rysy Lu Yuho Cha Jingu.) Pokud není
uvedeno jinak, všechny překlady (včetnë samotné "Čajové Písnë") jsou od samotného Owyounga.
Jeho nová anglická verze celé "Písnë o čaji" - text mnohem významnëjší než obvykle citované
překlady - se poprvé objevil v Beatrice Hohenegger jako Tekutý Nefrit: Příbëh čaje od východu
na západ (St Martin's Press 2007), str. 20-21. Kompletní překlad, který je v této eseji, je velmi jemnë
pozmënën. ]]

SEVEN BOWLS OF TEA
SEDM MISEK ČAJE
The “Song of Tea” is one of the most beloved tea poems known the world over. Its verses on “seven
cups” of tea remain as famous today as when written in China over a thousand years ago during
the T’ang dynasty (618-906 A.D.). The Song was composed by the Taoist recluse Lu T’ung
(775835 A.D.), a celebrated poet and connoisseur of tea. Lu T’ung was inspired by a gift of tea from
an official high in the ranks of the imperial court. The tea was named Yang-hsien, after the gardens
where it was grown for the exclusive use of the emperor. Surprised and delighted by the present, Lu
T’ung brewed the tea and drank. Bowl after bowl, he felt the tea transform him until it seemed that
he became immortal. The story of Lu T’ung – his life, poetry, and tea -- provides an understanding
of the “Song of Tea” and the idyllic but fragile world of the T’ang literati.
"Píseň Čaje" je jednou z nejoblíbenëjších čajových básní, která je známá po celém svëtë. Její verše
o "sedmi šálcích" čaje jsou dnes stejnë slavné, jako když byly v Čínë napsány před více než tisíci lety
za vlády dynastie T'ang (618906 n.l.). Píseň byla složena taoistickým samotářem Lu T'ungem
(775835 n.l.), slavným básníkem a znalcem čaje. Lu T'ung byl inspirován darem čaje od oficiálního,
vysoce postaveného úředníka císařského dvora. Čaj byl pojmenován po zahradë Yang-Hsien, kde byl
pëstován výhradnë pro císaře. Překvapený a zároveň potëšený Lu T'ung čaj uvařil a napil se ho. Misku
za miskou cítil, jak ho čaj promëňuje, až se mu zdálo, že se stal nesmrtelným. Příbëh Lu T'unga - jeho
život, poezie i čaj - umožňují porozumët "Písni o čaji" i idylickému, byť křehkému svëtu T'angských
literátů.

Lu T’ung and Lu Yü
Lu T'ung a Lu Yu
Lu T’ung hardly lived a dangerous life. He was, after all, a gentleman of leisure. Indeed, for all of his
sixty years, he lived in retirement, realizing the literati dream of being free from the dusty world to
write and pursue artistic pastimes. Erudite and cultured, he was a poet of considerable eccentricity
and a noted connoisseur of fine tea. For a time, he lived as a hermit in the mountains near the
eastern capital. His lofty, independent style was admired by the wealthy and the powerful. While
ministers and officials might fret and toil for rank and fortune, they could always look to Lu T’ung as
the ideal among them, unsullied and beyond the fray. Fame for Lu the recluse was unfortunate but
rewarding. And in truth, his celebrity kept him in the highest company and in the rarest tea. Yet, the
farther from solitude he strayed, the closer he came to the imperial court and its lethal intrigues. In a
knotted twist of fate, Lu T’ung’s passion for tea proved to be his undoing. His perfect life ended
abruptly and very badly.
Lu T'ung sotva žil bezpečný život. Byl to koneckonců džentlmen volného času. Vëru, bëhem celých
svých šedesáti let žil z důchodu, uskutečňujíc sen každého literáta být osvobozen od špíny svëta a
moci si psát a užívat umëleckých zábav. Erudovaný a kultivovaný, byl značnë výstředním básníkem a
znalcem skvëlého čaje. Počas žil jako poustevník v horách poblíž východního hlavního mësta. Bohatí i
mocní obdivovali jeho vznešený nevázaný styl. Zatímco ministři a úředníci si museli odříkat a snažit se
kvůli hodnostem a úspëchu, Lu T'ung mohl mezi nimi působit jako ideál - neposkvrnëný a
neopotřebovaný. Pro samotáře Luho byla sláva neštëstím, avšak obohacujícím. A po pravdë řečeno,
díky své osobnosti se držel v nejvyšší společnosti a poblíž nejvzácnëjších čajů. Přestože se držel
v samotë a opodál, čím blíže zabloudil k císařskému dvoru, tím více přibývalo smrtících intrik. Svázana
osudem, Lu T'ungova čajová vášeň se mu přivodila zkázu. Jeho dokonalý život skončil náhle a velmi
špatnë.
As a connoisseur, Lu T’ung naturally drank tea. But in the late T’ang, nearly everyone did. Tea was
everywhere: from the palace to the cottage, from the northernmost borders to beyond the eastern
seas. There were tea shops and market stalls and itinerant tea sellers offering a bowl of tea on the
streets and alleys of every city and town. Among the elite, tea was an aesthetic pursuit, an artistic
and culinary endeavor codified by the Ch’a-ching, the Book of Tea. Published in 780 A.D., the Ch’aching was a canonical work written by the great saint of tea, Lu Yü.
Lu T'ung, coby znalec umëní, přirozenë pil čaj. Ale v pozdním období dynastie T'ang, ho pili témëř
všichni. Čaj byl všude: od paláce po chalupu, od nejsevernëjších hranic až po končiny za Východním
mořem. Na ulicích každého mëstečka i mësta stály čajové krámky a stánky, a v ulicích pouliční
prodejci nabízeli misku čaje. Pro elity byl čaj estetickým úkonem, umëleckou a kulinářskou snahou
opírající se o Knihu o čaji Ch'a-Ching. Ch'a-ching, který byl kanonickým dílem, sepsal velký čajový
svëtec Lu Yu a byl vydaný v roce 780 našeho letopočtu.

Lu T’ung, who was no relation to the elder tea master, studied the Book and became expert as a
connoisseur. He was thirty years old when Lu Yü died around 804 A.D., but there was no history of
their meeting. Yet, Lu T’ung might well have shared tea with Lu Yü when the master was still alive;
one or two apocryphal stories survive. Both men certainly held a good deal in common. They were
deeply learned but disdained official life, devoting themselves instead to scholarship and poetry.
And, despite their eremitic characters and eccentric personalities, they were admired and patronized
by the high and mighty of the imperial bureaucracy. Late in life each faced personal tragedy. Lu Yü
lost his teacher and foster sister. Lu T’ung lost his life. But the great bond that connected the men
was tea, especially the use of tea in Taoist meditation and inspiration.
Lu T'ung nemël žádnou vazbu na starého čajového mistra, ale studoval jeho knihu a stal se čajovým
odborníkem, znalcem. Když Lu Yu kolem roku 804 po Kristu zemřel, Lu T'ungovi bylo třicet let, ale nic
nedokládá jejich vzájemné setkání. Přesto Lu T'ung a Lu Yu mohli sdílet stejný šálek v dobë, kdy byl Lu
Yu ještë naživu; jeden nebo dva smyšlené příbëhy o tom vyprávëjí. Je jisté, že oba mëli hodnë
společného. Byli velmi vzdëlaní, ale opovrhovali oficiálním životem a díky stipendiu a poezii se
vënovali sami sobë. Ač byli osamëlými a výstředními osobnostmi, byli obdivováni a císařská
byrokracie je štëdře sponzorovala. Na sklonku svého života oba dva čelili osobní tragédii. Lu Yu ztratil
svého učitele a nevlastní sestru. Lu T'ung přišel o život. Ale velkým poutem, které oba dva muže
spojovalo, byl čaj pitý především v rámci taoistické meditace a pro inspiraci.

Saint of Tea
Čajový svëtec
In life and lore, Lu Yü and Lu T’ung were intimately associated with Taoism. Lu Yü was particularly
accomplished in cosmological and alchemical studies, interests that began when he was young. Lu Yü
was orphaned at the age of two and abandoned “desolate and exposed” along the shores of the
West Lake in Ching-ling, Hupeh. Discovering the child, the head priest Chi-kung took the foundling to
the Lung-kai Temple, a Ch’an Buddhist monastery. Cloistered, the boy was raised as a little monk, or
so the story was told. But there was another tale for the telling. According to legend, the toddler
stayed at the monastery only briefly before he was sent to live with the Li family. Master Li was a
Confucian from Huchou, an eastern town famous for its tea gardens on the southern rim of Lake T’ai.
When he retired from office, Master Li “divined a dwelling place” in which the augury foretold the
move south to Hupeh near the Lung-kai monastery. Master Li set out in anticipation of a peaceful,
retired life; he was known by the Taoist name Ju-kung, Master Child. When the priest Chi-kung
learned of the family’s arrival from Huchou, he asked them to care for the small orphan. Master Li
fostered the child and raised him like a son with his own daughter, Li Yeh, a brilliant and precocious
girl of five. The two grew up as sister and brother and were tutored together, learning Confucian
belles-lettres and Taoist teachings. At the age of eight, Lu Yü returned to the monastery. But not for
long. Desiring to study the classics and unhappy with the intellectual strictures imposed by his
teacher Chi-kung, Lu Yü – aged just eleven – rebelled. Deserting the monk and monastic life, Lu Yü
joined a traveling troupe of actors, trying his hand at playwriting and comedic skits. On discovering Lu
Yü again, the old priest relented and granted the boy time to study non-Buddhist literature. As a
young man, Lu Yü spent many years as an itinerant scholar and later roamed the wilds of Szechwan
searching for tea when war and chaos forced him south of the Yangtze. Mixed with the mass of
refugees fleeing the bloodshed, Lu Yü found himself in the tea town of Huchou, the home of the Li
family, and reunited with Li Yeh.
Lu Yu i Lu T'ung byli bëhem svého života úzce svázaní s taoismem. Zejména Lu Yu, který byl za mlada
zasvëcený do kosmologických a alchymistických studií. Lu Yu osiřel, když mu byly dva roky a byl
"opuštën a odložen" na břehu Západního jezera v Ching-ling, v Hupeh. Vrchní knëz Chi-kung vzal
nalezené dítë do buddhistického chrámu Lung-kai v klášteře Ch'an. Zkazky vyprávëjí, že Lu Yu byl
v klášteře vychováván jako mnich. Avšak vypráví se i jiný příbëh. Podle legendy pobyl v klášteře jen
krátkou chvíli a to coby batole, pak ho poslali žít u rodiny Li. Mistr Li byl konfucián z mësta Huchou,
které leželo východnëji na okraji jezera T'ai, a které proslulo svými čajovými zahradami. Když Mistr Li
odešel z úřadu a přestëhoval se na základë vlastní vëštby, ve které "uhodl příbytek" na jih do Hupeh,
což bylo nedaleko kláštera Lung-kai. Mistr Li, známý pod taostickým jménem Ju-kung  Mistr Dítë,
očekával klidný život důchodce. Když se o příjezdu rodiny z Huchou dozvëdël knëz z Chi-kung, požádal
jej, aby pečoval o malého sirotka. Mistr Li se ujal dítëte, přijal ho jako svého syna a přistupoval
k nëmu stejnë, jako ke své vlastní dceři Li Yeh, brilantní a předčasnë rozvinuté pëtileté dívce. Obë dvë
dëti vyrůstaly jako bratr a sestra, společnë se vzdëlávaly, studovaly Konfuciánskou literaturu a
taoistické učení. Když Lu Yumu bylo osm let, vrátil se do kláštera. Ale ne na dlouho. Lu Yu chtël
studovat klasickou literaturu a nebyl spokojený se strikturami /intelektuálnë ostrými kritikami pozn.
př./, které mu dával jeho učitel Chi-kung, takže se ve svých pouhých jedenácti letech vzbouřil. Přestal
být mnichem, opustil klástërní život a připojil se k putovní skupince herců, pro které se snažil psát
dramata a komediální parodie. Když starý knëz Chi-kung ochabl, znovu vyhledal Lu Yuho a poskytl
chlapci čas na studie nebuddhistické literatury. Když byl Lu Yu mladým mužem, strávil hodnë let jako
potulný učenec a pozdëji, když ho chaos a válka přinutili sestoupit na jih od Yangtze, toulal se
Sichuanskou divočinou. Společnë s davy, které prchaly před krveprolitím, se nakonec ocitl v čaji
proslulém mëstë Huchou, které bylo domovem rodinë Li, a zde se sešel s Li Yeh.

After the death of her parents, Li Yeh returned to her hometown as a young, unmarried woman to
become a Taoist priestess and one of the foremost poets of the age. She lived near Lake T’ai and cut
a striking figure against its dark, broad waters in her Taoist robes of deep yellow and a many-pleated
cape of shimmering, translucent silk. She carried a bamboo staff of nine knots, and as she walked,
her lotus crown of gauzy petals trembled with each step. Her exoticism, beauty, and allure were all
heightened by her exceptional talent as a poet. She was often found at the K’ai-yüan Temple
surrounded by admirers. Finding Li Yeh in Huchou, Lu Yü settled there, building a small hut on the
banks of the T’iao-hsi, a stream within walking distance of the large imperial tea estates near the lake
where Li Yeh lived. The familial ties between Lu Yü and Li Yeh were renewed and close, their visits
with one another recorded in exchanges like the bitter-sweet poem by Li Yeh entitled, "Lying Ill
above the Lake, Happy for the Visit of Lu Yü":
Po smrti svých rodičů se Li Yeh vrátila do rodného mësta coby mladá, svobodná žena se stala
taoistickou knëžkou a jedním z předních básníků doby. Žila v blízkosti jezera T'ai a svojí
pozoruhodnou postavou odënou do taoistické sytë žluté bohatë řasené róby z průsvitného hedvábí
s chvëjícími se cípy kontrastovala s temnými a širými vodámi. Nosila si sebou devíti kolínkovou
bambusovou hůl, a když procházela, tak se lotosová koruna z průsvitných lístků chvëla s každým jejím
krokem. Exotickou krásu a půvab navíc umocňoval jejím mimořádný básnický talent. Často pobývala
v klášteře K'ai-Yuan obklopená svými obdivovateli. V dobë, kdy Lu Yu hledal Li Ye, tak se v Huzhou
natrvalo usadil a na břehu T'iao-Hsi - což bylo v docházkové vzdálenosti od velkých císařských
čajových plantážích a jezera, u kterého Li Yeh žila - si postavil malou chatrč. Jakmile se obnovily
rodinné vazby mezi Lu Yuho a Li Yeh, stali se ti dva blízkými a jejich vzájemné návštëvy jsou
zaznamenány ve výmënách, jakou je hořkosladká Li Yehina báseň s názvem "Lehnu si nad jezerem,
šťastná po návštëvë Lua Yuho":
Long ago, the night you left,
the moon shone harsh as frost.
Now you return at a time of bitter mists.
We meet again; but as before, I lie here ill.
Wishing to speak, tears first fall.
Urged to drink T’ao Ch’ien’s wine,
I respond, chanting a poem by Hsieh Ling-yün.
Now, all at once, we’re perfectly drunk ...
What else could we possibly do?
Kdysi dávno jsi v noci odešel,
měsíc ostře svítil, jako když je mráz.
Teď se můžeš vrátit v podobě hořké mlhy.
Znovu se setkáváme; ale stejně jako předtím, tu ležím nemocná.
Chtěla bych mluvit, nejdříve kanou slzy.
Z nutnosti piji víno T'ao Ch'ien,
Odpovím, v duchu Hsieh Ling-Yunho básně.
Teď ve stejnou chvíli, budeme naprosto opilí ...
Co jiného bychom ještě mohli dělat?

Li Yeh’s teasing, unrestrained love poems made her a favorite among the highest literary circles and
she soon attracted the attention of the emperor. Answering the imperial summons, she traveled to
the capital Ch’ang’an by boat and litter under escort, a watchful but arrogant company of palace
eunuchs sent to fetch her. She entered the inner palace, entertaining the emperor, composing poetry
in his praise, chanting her poems to him, and accompanying her songs for the sovereign’s ear on the
soft-sounding zither. All seemed well until Li Yeh astonished everyone by abruptly leaving the palace
after a single month. Her parting was amiable for she left with presents from the emperor, but her
release from the inner chambers of the palace was still a source of comment. Her strong streak of
independence was called “masculine” by her admiring male contemporaries, and for most of her
unconventional life, she was held in awe as a courtesan of the most extraordinary order.
Li Yeh brzo upoutala pozornost císaře svojí oblibou v nejvyšších literárních kruzích, které zaujala
svými nespoutanými a škádlivë milostnými básnëmi. Na císařovo předvolání se Li Yeh v nosítkách a
lodí vydala se svým doprovodem do hlavního mësta Ch'ang'an, které bylo plné pozorných, ale
arogantních palácových eunuchů. Přibyla do vnitřního paláce, aby pro císařovu potëchu skládala
oslavnou poezii, opëvovala ho ve svých básních, a aby jeho uši mohly poslouhat její básnë
doprovázené hrou na mëkce znëjící citerou. Vše vypadalo dobře, dokud Li Yeh všechny nepřekvapila
tím, že po jednom mësíci náhle opustila palác. Ač její rozloučení bylo přívëtivé, neboť odešla s dárky
od císaře, tak její odchod ze vnitřku paláce byl příčinou nejednoho komentáře. Tehdejší mužští
obdivovatelé Li Yeh nazývali její silnou touhu po nezávislosti "mužskou", a Li Yeh byla po valnou
vëtšinu svého života vnímána s úžasem, jako fascinující kurtizána na nejpozoruhodnëjší úrovni.
Lu Yü was nothing if not a fair match for his foster sister. In due time, he received his own invitation
to the imperial palace, but not because of his looks or personality. Lu Yü described himself as “ugly”
and “biased and irascible and often subjective.” He stuttered and was distant and aloof, ignoring
company, preferring to wander about chanting poetry and Buddhist scripture, “wailing and weeping”
until people thought him mad. He had a deep, reclusive bent and enjoyed solitary study. Even as a
teenager, Lu Yü showed great literary promise. Escaping the monastery, he impressed and gained the
support of several important officials who recognized his innate talent and sponsored his education
with literary collections, teachers, and academic opportunities. Later in life, he rose on a literary tide
that granted him several titles, ranks, and positions, swelling even to the use of the title Imperial
Instructor and an honored seat on the editorial board of an imperial compilation on rhyme. Lu Yü
was an eclectic scholar and wrote on a variety of subjects, including political and social theory,
genealogy, famous people in history, officialdom, and local histories.
Lu Yu neudëlal nic na poctivou obhajobu své nevlastní sestry. Sám, s dostatečným předstihem, přijal
vlastní pozvání do císařského paláce, ale nebylo to kvůli jeho vzhledu nebo osobnosti. Lu Yu sám sebe
popisoval jako "ošklivého", "neobjektivního, popudlivého a často subjektivního." Koktal, byl vzdálený
a rezervovaný, ignoroval společnost, radëji se toulal při zpëvu poezie či buddhistických skript, "naříkal
a plakal", až si lidé mysleli, že zešílel. Mël hluboké, samotářské sklony a bavilo jej studovat v osamëní.
Už když byl mladík, tak se u nëj projevil velký literární talent. Jakmile unikl klášteru, ohromil a získal
podporu nëkolika významných úředníků, kteří rozpoznali jeho vrozený talent a sponzorovali jeho
studium literárních sbírek, učení a akademické působení. V pozdëjším životë se svezl na literární vlnë,
která mu vynesla nëkolik titulů, zařazení /do antologií - pozn. překl./ a pozic, a dostalo se mu
dokonce i možnosti užívání titulu císařského instruktora a čestného místa v redakční radë císařského
sborníku rýmů. Lu Yu byl eklektický učenec a psal na nejrůznëjší témata včetnë politických a
sociálních, genealogie, historie slavných osobností či oficiálností či místní historie.

As a Taoist, Lu Yü was deeply committed to the T’ang imperial house, honoring its ancestral line to
Lao-tzu. When rebels defied the throne, Lu Yü expressed his outrage and loyalty by composing a
series of poems called the Four Lamentations and The Obscuring of Heaven. To honor the triumph of
the imperial forces over the rebel armies of An Lu-shan and Shih Ssu-ming in 763 A.D., he dedicated
the casting of his bronze brazier to the victory. Lu Yü’s faith in the throne was severely tested when
his foster sister Li Yeh receive another imperial summons. Ascending the august dragon throne, the
emperor Te-tsung called for her to ornament the inner palace where she was inducted into serving
his personal court. When Ch’ang’an was attacked in 783 A.D., the emperor fled, leaving Li Yeh and
other palace ladies behind and at the mercy of the rebel general. When Te-tsung returned to the
capital the next year, Li Yeh was denounced by eunuchs and charged with crimes against the state.
The emperor learned that while in the rebel’s hands, Li Yeh wrote a song in praise of the general. It
was understood that her poem was coerced from her by her captor but there was no assuaging the
emperor’s anger. Her art, Li Yeh’s own poetry and music were used in evidence against her. Li Yeh
was humiliated, tortured, and executed. If a lament was written to mourn Li Yeh, none survived. Lu
Yü was shocked and saddened by the unimaginable loss of his sister and friend.
Taoista Lu Yu byl hluboce oddán T'ang císařskému domu a ctil jeho rodovou linii až k Lao-c'mu.
Když se rebelové vzepřeli trůnu, Lu Yu vyjádřil svoje pobouření i loajalitu složením série básní s názvy
"Čtyři bëdování" a "Zatemnëní Nebes". Lu Yu dal odlít a následnë vënoval bronzové vykuřovadlo jako
poctu císařským silám, které v roce 763 zvítëzili nad armádami povstalců An Lu-šana a
Shih Ssu-minga. Lu Yuho víra v trůn byla tëžce zkoušena, když jeho nevlastní sestra Li Yeh obdržela
další císařské předvolání. Vzmáhající se císař vznešeného Dračího trůnu Te-Tsung ji pozval, aby
zkrášlila vnitřní palác, který sloužil jako jeho osobní soud. Když byl Ch'ang'an v roce 783 napaden,
císař utekl a nechal tam Li Yeh i další palácové dámy, takže ty zůstaly vydány na milost rebelskému
generálovi. Když se příštím rokem Te-Tsung vrátil do hlavního mësta, eunuši vypudili Li Yeh a obvinili
ji ze zločinů proti státu. Císař se dozvëdël, že v dobë, kdy Li Yeh byla v moci povstalců, složila píseň
ke chvále jejich generála. Bylo jasné, že si její únosce báseň vynutil, ale to neutëšilo císařův hnëv. Jako
důkaz byla použita její vlastní poezie a hudba. Li Yeh byla ponížena, mučena a popravena. Pokud
nëkdo truchlil nad Li Yeh, tak se jeho nářek nedochoval. Lu Yu byl šokován a zarmoucen
nepředstavitelnou ztrátou své nevlastní sestry a kamarádky.
In addition to the priestess Li Yeh, Lu Yü counted among his Taoist friends the noted recluse Chang
Chih-ho, who, like Lu himself, also lived in a hermitage on T’iao-hsi Stream. It is unknown if Lu Yü was
celibate, but he never married; that fact alone brought him close to a priestly life and stature. The
popular notion of the man was revealed in an image of Lu Yü. In the late T’ang, tea merchants
commissioned glazed porcelain statues of Lu Yü that showed him seated, wearing a Taoist miter – a
tripartite, lotus-form headdress -- and reading a handscroll. Given out along with miniature tea sets
by the merchants to their favored customers, the ceramic figure was revered as the “Saint of Tea.”
Kromë knëžky Li Yeh, Lu Yu řadil mezi své přátele také osamëlého taoistu Chang Chih-ho, který,
stejnë jako on sám, žil v poustevnë u potoka Tiao-Hsi. Není známo, zda Lu Yu držel celibát, ale nikdy
se neoženil; sama tato skutečnost ho přivedla tësnëji ke knëžskému životu i vëku, kterého se knëží
dožívali. U mužů bylo oblíbené vypadat jako Lu Yu. Čajoví obchodníci za éry pozdních T'angů
objednávali porcelánem glazované sošky Lu Yuho s třístrannou taostickou pokrývku hlavy ve tvaru
lotosu, jak sedí a čte si příruční svitek. Protože oblíbeným zákazníkům svých obchodů dávali tuto
sošku spolu s miniaturní čajovou soupravou, byl Lu Yu ctën jako "svëtec čaje".

Lu Yü studied Taoist alchemy and was remarkably current on all of the theoretical developments of
the eighth century A.D. in the esoteric field. In 759 A.D., he visited Mount Mao, the founding site of
Shang-ch’ing Taoism and repository of its most sacred scriptures. The Ch’a-ching (Book of Tea) and a
lost work known as The Interpretation of Dreams were among his most overtly Taoist writings. Lu
Yü’s profound Taoist experiences provided great personal insight into the intimate connections
between tea and Taoism, notably the prescriptive use of tea in the preparation and service of the
drink. All were manifest in the Book of Tea.
Lu Yu studoval taoistickou alchymii a mël pozoruhodnë aktuální informace o celém teoretickém
vývoji v esoterice osmého století. V roce 759 navštívil horu Mao, na níž byl založen Shang-Ch'ingský
taoismus a v níž byly uloženy jeho nejposvátnëjší písma. Ch'a-Ching (Kniha o čaji) a ztracený
Výklad snů byly mezi jejími nejvëtšími neutajovanými taoistickými spisy. Lu Yuho hluboké taoistické
zkušenosti mu poskytovaly velký osobní vhled do důvërného spojení mezi čajem a taoismem,
zejména normativní užívání čaje bëhem jeho přípravy a podávání. To vše projevil v Knize o Čaji.

Hermit of Mount Sung
Poustevník z hory Sung
In the mind of Lu T’ung, the elder tea master Lu Yü and the Ch’a-ching were models of the art of tea
and eremitic Taoism. By a quirk of fate, Lu T’ung was born in one of the most sacred of Taoist places.
His hometown of Chiyüan, Honan was famous for Mount Wangwu, “mountain of the King’s
chamber,” where in hoary antiquity the Yellow Emperor received the Scripture of the Divine Elixirs of
the Nine Tripods. The hundreds of medicinal plants that grew abundantly on the slopes attracted
physicians and apothecaries like the early T’ang alchemist Sun Ssu-mo who roamed Wangwu in
search of herbal remedies. Ssu-ma Ch’eng-chen, the twelfth patriarch of the Shang-ch’ing Taoist sect,
lived in tranquil seclusion on the sacred mountain in a palatial temple built for him in 724 A.D. by
Emperor Hsüan-tsung. The sanctity of his surroundings imbued Lu T’ung with a deep sense of the
spiritual, and Taoism was held by him all of his life -- his poetry and tea, reflections of its teachings.
Čajový mistr Lu Yu a jeho kniha Ch'a-Ching byly pro mladšího Lu T'unga modelem čajového umëní
osamëlého taoisty. Lu T'ung se hříčkou osudu narodil v jednom z nejposvátnëjší taoistických míst.
Jeho rodné mësto Chiyüan v Honanu bylo na slavné hoře Wangwu zvané "Hora Krále Komory",
kde v dávných dobách Žlutý císař obdržel Knihu formulí Božského elixíru devíti kotlů. Stovky léčivých
rostlin, které rostly hojnë na svazích hory, přilákaly lékaře a lékárníky, jako je časný T'angský
alchymista Sun Ssu-mo, který se při hledání bylin toulal po Wangwu. Ssu-ma Ch'eng-chen, dvanáctý
patriarcha taoistické sekty Shang-Ch'ing, žil na posvátné hoře v klidném ústraní honosného chrámu,
který pro nëj roku 724 postavil císař Hsüan-tsung. Posvátnost celého okolí prodchnula Lu T'unga,
který si bëhem celého svého života zachovával hlubokým smysl pro duchovno, a taoismus pomáhal
jeho poezii a čaji zrcadlíce jeho nauku.
Lu T’ung practiced the art of tea in Stone Village, a place near Mount Wangwu where he lived in a
country villa with his wife and children. Originally from Fangyang, Loyang, he was a member of an
aristocratic clan and belonged to landed gentry, his status and means allowed him a life devoted to
family and the aesthetic ideal. He called himself "Master Jade Stream" (Yü-ch'uan tzu) after a local
mountain spring, laying claim to the cosmic yin, the expressive Taoist force of water. While on
pilgrimage to Mount Sung, one of the five sacred mountains of Taoism, he stayed to live in seclusion
for years on Lesser Stone, a peak rising amidst the monastic sanctuaries that flourished on its slopes.
There he pursued scholarship, poetry, and tea in a tranquility broken only by the visits of family and
friends. It is a question as to what moved Lu T’ung to abandon his solitude. But he descended from
his Taoist hermitage around 810 A.D. and entered the old city of Loyang.
Lu T'ung rovíjel svoje čajové umëní v Kamenné Vesnici ležící nedaleko od hory Wangwu, kde se svojí
rodinou a dëtmi bydlel ve venkovské vile. Původnë pocházel z Fangyang v Loyangu, kde byl členem
venkovského šlechtického rodu, takže jeho postavení a prostředky mu bëhem jeho celého života
umožňovaly vënovat se rodinë a estetickým ideálům. Sám sebe nazýval "Mistrem Proudícího Nefritu"
(Yutzu Ch'uan) po místním horském prameni, který byl zdrojem kosmického yin, expresivní
taoistické síly vody. I když putoval k hoře Sung, jedné z pëti posvátných hor taoismu, leta žil v ústraní
na vrcholku Menší Kámen, který se tyčil uprostřed klášterních svatyní, které vzkvétaly na jeho
svazích. Zde se zabýval bádáním, poezií a čajem, a jeho klid narušovaly jenom občasné návštëvy
rodiny a přátel. Je otázkou, proč Lu T'ung opustil svoji samotu a odstëhoval se pryč. V roce 810
sestoupil ze své taoistické poustevny a vstoupil do starobylého mësta Loyang.

Known as the Eastern Capital, Loyang was the official city and residence of the crown prince and a
major market and entrepôt of the empire. Divided by the Lo River, Loyang boasted three great
marketplaces strategically located in the city’s northern, eastern and western quadrants and
accessible by an intricate network of canals and channels. In the seventh century A.D., “more than
ten thousand boats from all over the country” crowded about the T’ung-chi Bridge near North
Market. Just as the imperial capital Ch’ang’an in the west served as the trade terminus of the Silk
Road, Loyang in the east funneled tribute grains, silk, and tea and all the exotic goods and materials
of the abundant south to the western capital. Borne on the waters of the Grand Canal, the wealth of
the empire streamed into bustling Loyang where the nobility, officials, and merchants shared in the
riches, gathering in select neighborhoods near the southern gate and building great mansions and
splendid gardens.
Loyang, známý jako hlavní mësto Východu, byl oficiálním mëstem i residencí korunního prince, a byl
také hlavním trhem a obchodním centrem říše. Chloubou Luangu, rozdëleného řekou Lo, byla splëtitá
síť kanálů zpřístupňující tři velká tržištë strategicky situovaná do severního, východního a západního
kvadrantu mësta. V sedmém století "více než deset tisíc lodí z celé zemë," ucpalo most T'ung-chi
poblíž Severního Trhu. Luyang, stejnë jako Západní císařské hlavní mësto Ch'ang'an, sloužil jako
obchodní terminál Hedvábé Cesty, kterým smërem na západ proudily - coby pocty - obilí, hedvábí,
čaje a veškerého exotického zboží z materiálů hojnë se vyskytujícího na jihu. Unášeno vodami
Velkého Kanálu, proudilo bohatství říše do rušného Loyangu, kde se v prominentních čtvrtích u jižní
brány šlechta, úředníci i obchodníci shromažďovali, sdíleli svá bohatství a vytvářeli skvëlé rezidence a
nádherné zahrady.
Lu T’ung arrived in Loyang a celebrity. He owed his fame in part to the lunar spectacle of 810 A.D.
and to a long, intricate prose poem he entitled "Eclipse of the Moon" to commemorate a wintry
scene of ice and cold when the midmonth moon and its radiant light were gradually dimmed:
Do Loyangu přijel Lu T'ung jako celebrita. Své slávë zčásti vdëčil mësíční podívané, která nastala roku
810 a kterou připomnël ve své dlouhé, spletitë zveršované próze nazvané "Zatmëní mësíce", která
popisovala mrazivé scény ledu a chladu, když se v polovinë mësíce jasným svëtlem zářící luna začala
postupnë stmívat:
... At first it seemed that a white lotus
Had floated up from the Dragon King’s palace.
But this night ... was not like other nights;
For now we saw a strange thing:
There was something eating its way inside the rim ...
Ring and disc crumbled away ...
Darkness smeared the whole sky like soot ...
... Zpočátku se zdálo, že bílý lotos
Vznášel se z paláce Dračího krále.
Ale dnes večer ... Nebylo to jako za jiných nocí;
Právě teď jsme viděli podivnou věc:
Něco jedlo jej postupujíc od okraje...
Kruh i kotouč se rozpadly...
Tma rozmazala celou oblohu jako saze ...

The poet then told the ancient tale of “a demon frog that comes to eat the moon,” a monstrous
creature lustful yet careless of evil, choosing only to devour luminous purity. Lu T’ung then addressed
the horror directly:
Básník pak připomël dávný příbëh o "žábím démonu, který přichází sníst mësíc", o monstrózním
ďábelsky bezohledném a žádostivém stvoření, které se chystá pohltit jeho zářivou čistotu. Lu T'ung
pak popsal hrůzu doslova takto:
With lips stretched wide and gaping jaws, you eat insatiably.
You have fed your disobedience by eating the eye of Heaven.
How long before the Lord on High ordains your execution?
[after A.C. Graham, trans.]
Se rty široce roztaženými a se zejícími čelistmi, nenasytně hoduješ.
Krmen vlastní neposlušností vyjídáš oko Nebe.
Jak dlouho ještě, než Pán Výšin nařídí tvoji popravu?
[podle A. C. Grahama]
"Eclipse of the Moon" circulated widely, and Lu T’ung gained a reputation for fantastical images and
literary bombast as well as derring-do. High officials at court were impressed, particularly those who
believed the poem to be an attack on the eunuch clique clawing its way to power through the
shadows of the imperial palace. Many thought that Heaven represented the emperor, and the bright
moon symbolized the pure light of a loyal and incorruptible official who warned against the growing
evil of the eunuchs and was utterly destroyed by the “demon frog.” The name Lu T’ung was on the
lips of all the gossips. The famous writer of ancient-style prose, Han Yü, even wrote a poetic response
to Lu T’ung, a move that earned both men the enmity of the eunuchs.
"Zatmëní Mësíce" se rychle rozšířilo a Lu T'ung si získal reputaci díky fantastickým obrazům a literární
bombastičnosti, jakož i díky odvaze. Vysocí soudní úředníci byli ohromeni, zejména pak ti, kteří vëřili,
že báseň útočí na kliku eunuchů, která se drápe k moci využívajíce stín císařského paláce. Mnozí si
mysleli, že Nebe představuje císaře, jasný mësíc symbolizuje čisté svëtlo loajality a neúplatného
úředníka, který varoval proti rostoucímu zlu eunuchů a byl naprosto zničen "démonem žáby." Jméno
Lu T'ung se stalo součástí všech klepů. Han Yu, slavný spisovatel píšící ve stylu starovëkých próz,
dokonce napsal poetickou odpovëď Lu T'ungovi, čímžto si oba muži vysloužili nepřátelství eunuchů.
The power of the eunuchs was insidious and formidable. Only months before the eclipse saw the
establishment of the Office of Privy Affairs, an inner palace department staffed by eunuchs who
controlled the flow of documents from the bureaucrats of the outer palace to the emperor. The
Office was headed by chief eunuchs who exercised the informal but nonetheless influential privilege
of advising the throne. The might of the Office was reinforced by eunuch commanders of the palace
armies stationed on alert just west of the capital. With their grip on the throne tightening, the
eunuchs reveled in their success, becoming more abusive and voracious in their appetite for power,
cowing all who opposed them.
Síla eunuchů byla zákeřná a impozantní. Pouhých nëkolik mësíců před zatmëním vznikl Úřad tajných
vëcí, vnitřní palácové oddëlení složené z eunuchů, který řídilo tok dokumentů z byrokracie vnëjšího
paláce k císaři. Úřad vedl vedoucí eunuchů, který uplatňoval neformální, ale přesto vlivnou výsadu,
radit trůnu. Moc úřadu byla posílena velícími eunuchy palácových gard umístëných v pohotovosti
výhradnë na západ od hlavního mësta. Stále úspëšnëjší eunuši svírali trůn a jak byli více a více
nemístní a nenasytní ve svém hladu po moci, dësíli všechny, kteří byli proti nim.

No minister dared write what Lu T’ung had written. They had seen firsthand the vindictiveness of
eunuchs who sent their enemies into exile or to death. The more timorous officials feared for Lu
T’ung, but to the eunuchs Lu T’ung was no threat. Sipping tea in a hut on a faraway mountain, the
hermit was beyond serious consideration or scrutiny. In the eunuchs’ eyes, he was merely an
eccentric of means but of little consequence. Just let him step down from his mountain and come
into the capital, however, and he would then answer for his sarcasm and their discomfort. Let him
pray that day never comes. To harried courtiers, on the other hand, Lu T’ung’s boldness, his bravery,
and untrammeled expression were heady stuff, particularly to scholars like Han Yü, officials anxious
to relieve the trials of bureaucratic life with respites of poetry and tea, elegant pastimes at which Lu
T’ung so effortlessly excelled.
Žádný z ministrů se neodvážil napsat to, co napsal Lu T'ung. Znali z první ruky, jak pomstychtiví byli
eunuši, když posílali své nepřátele do exilu nebo na smrt. Oč slabší byli úředníci, o to více se obávali
o Lu T'unga, ale pro eunuchy nebyl žádná hrozba. Poustevník popíjející čaj na chatë stojící kdesi
ve vzdálených horách byl důkladnë posuzován či kontrolován. V očích eunuchů byl pouhým málo
významným zdrojem výstředností. Jen ať sestoupí ze své hory a přijde do hlavního mësta, pak se
bude zodpovídat za svůj sarkasmus a jejich nepohodlí. Nechte ho modlit, protože ten den nikdy
nenastane. Na druhou stranu, pro utrápené dvořany byla Lutungova smëlost, statečnost a
přímočarost opojná a učenci jako Han Yu odpočívali u čaje a poezie, v nichž Lu T'ung s takovou
lehkostí vynikal, ulehčovali si od úředních starostí a zkoušek svázaných s životem byrokrata.
Lu T’ung first met Han Yü when the official climbed Lesser Stone Peak where Lu lived in seclusion on
Mount Sung. The sacred mountain lay just southeast of Loyang, and its sights and sanctuaries
attracted the literati as a place of refuge from the hubbub of the city. In 807 A.D., Han Yü, who was
originally from Loyang, had returned with his family to the secondary capital for a two-year
appointment at the imperial university. He frequented Mount Sung, taking leave of light teaching
duties to visit the famous hermits on the mountain. Finding Lu T’ung’s hut, Han stopped to pay his
respects and stayed for tea. By 809 A.D., Han Yü and Lu T’ung were friends for some time. The two
men also had a personal connection and were distantly related through Han Yü’s wife who came
from an aristocratic family, the same prominent Lu clan of Fanyang to which Lu T’ung belonged. After
the lunar event in late 810 A.D., Lu T’ung composed his poem on the “demon frog,” and Han Yü
wrote a reply, “The Eclipse of the Moon: An Imitation of the Work by Lu T’ung.” Poetry was the
mutual medium of expression for them, but their means were separate and particular: Lu T’ung the
hermit critiqued palace politics from afar; Han Yü the official crossed superiors and eunuchs at close
range. Han ran afoul of the throne and its eunuchs many times and was once exiled to the far south,
a virtual sentence of death. The two men commiserated with one another over the state of affairs at
court. From that time on, Lu T’ung was a member of Han Yü’s literary circle.
K jejich prvnímu setkání došlo, když se Han Yue vyšplhal na Malý Kamenný Vrch, kde v ústraní
hory Sung Lu T'ung přebýval. Posvátná hora ležela jihovýchodnë od Loyangu a její památky a svatynë
přitahovaly literáty coby útočištë před ruchem mësta. Han Yu pocházel z Loyangu, a protože byl
v roce 807 jmenován na dva roky na tamní císařskou univerzitu, vrátil se tam i se svojí rodinou.
Horu Sung navštívil v rámci oddechu od svých učitelských povinností a při této příležitosti návštívil
slavného poustevníka přebbývajícího na hoře. Když Han našel Lu T'ungovu chatrč, přestal řešit svůj
respekt a zůstal na čaj. Od roku 809 se Han Yu a Lu T'ung stali na nëjakou dobu přáteli. Oba muži mëli
i osobní vztah a byli vzdálenë příbuzní přes Han Yuovu manželku, která také pocházela z prominentní
aristokratické rodiny Lu patřící do stejného klanu Fanyang, do kterého patřil i Lu T'ung. Po mësíční
události v závëru 810. roku, Lu T'ung složil báseň o "žabím démonu" a Han Yu napsal odpovëď
"Zatmëní Mësíce: Napodobenina díla Lu T'unga". Ač poezie byla pro oba dva shodným médiem
pro vyjádření, jejich přístupy se lišili, neboť poustevník Lu T'ung kritizoval palácovou politiku z dálky,
kdežto Han Yu přešel oficiální nadřízené a kritizoval ji zblízka. Han se už mnohokrát provinil proti
trůnu a jeho eunuchům a jednou byl vyhoštën daleko na jih, což byl virtuální trest smrti. Oba spolu i
se stavem vëcí na dvoře soucítili. Od té doby se Lu T'ung stal členem Han Yuho literárního kruhu.

The Poet
Básník
Lu T’ung’s poetry was extreme, full of hyperbole and exaggeration, drawing on strange allusions and
discordant prose. His baroque style, especially when directed at a target, was devastating or
overwhelmingly flattering. He once met a poet named Ma Yi and afterwards sent the new friend a
poem expressing his admiration:
Lu Tungova poezie byla extrémní, plná nadsázky a přehánëní, čerpající ze zvláštních narážek a
nesouhlasných próz. Zejména tehdy, když konkértnë cílil, byl jeho barokní styl zničující nebo naopak
ohromnë lichotivý. Jednou se setkal s básníkem Ma Yi a následnë svému novému kamarádovi poslal
obdivnou báseň:
There is only a single heart, spleen, and bones,
Peak-craggy, jag-jutting, sheer abyss-creviced
Knives and swords as the peaks and cliffs,
While flatlands let loose into heights like Mount K’un-lun.
No place for it in Heaven,
Earth cannot receive it,
Nor do sun and moon dare steal its splendor.
[after Stephen Owen, trans.]
Existují pouze jediné srdce, slezina a kosti,
Skalnatý vrch, čnející hrot, strmá bezedná propast
Štíty a útesy jsou jako nože a meče,
Dokud se výšiny nezbaví nížin, tak jako hora K'un-lun.
Nebude pro něj žádné místo na Nebi,
Země nemůže přijímat to,
Co se ani slunce a měsíc neodvažuje ukrást pro jeho nádheru.
[přeloženo podle Stephena Owena]
Lu T’ung’s words and images were irrepressible -- ardently passionate, nearly inflammatory. When
writing a poem, Lu visualized every detail, remembering and enhancing a scene with his vivid
imagination. His memory was a sharp knife that he candidly confessed to wielding: “All my life I’ve
made friends like a petty man, but I remember you right before my eyes as though actually seeing
you.”
Lu Tungova slova a obrazy byly nezkrotné - žhavë vášnivé, až témëř pobuřující. Když Lu básnil,
vizualizovat každý detail, vybavoval si a svojí bujnou fantazií umocňoval scény. Jeho pamëť byla ostrá
jako nůž, a nebál se jí otevřenë používat: "Po celý svůj život jsme se přátelili jako prostí lidé, ale
pamatuji si të nezkreslenë, jak kdybych të vidël přímo před sebou."

Reclusive in practice, effusive in company, Lu T’ung was an odd contradiction in personality that
attracted admiration and made friends of fellow poets like Ma Yi and Han Yü. His affability was a
useful thing, not only to himself but also to his friends. During his visits to the peak, Han Yü and Lu
T’ung called on the famous recluse Li P’o, a man of great ability and integrity, who had been
appointed to a government post but had refused to come out of retirement to assume official duties.
Accompanied by Lu T’ung, Han Yü eventually convinced Li P’o to come down from the mountain and
go into Loyang. Less certain was whether or not Han Yü might well have persuaded Lu T’ung to give
up his life of seclusion. In any case, soon thereafter, Lu T’ung left Lesser Stone Peak for the eastern
capital, but not before encountering a far more influential patron.
V práci horlivý, v bëžném životë osamëlý Lu T'ung byl zvláštní rozporuplnou osobností, která
přitahovala obdivovatele a dëlala si přátele mezi básnickými kolegy jakými byli Ma Yi nebo Han Yu.
Jeho přívëtivost byla užitečná nejen pro nëj, ale i pro jeho přátele. Bëhem Han Yuových navštëv
vrcholku, vyzvali společnë Lu T'ung i Han Yu známého samotáře Li P'oa, muže velkých schopností a
integrity, aby se nechal jmenovat do vládní pozice, ale ten odmítl odejít a převzít oficiální povinnosti.
V doprovodu Lu T'unga, Han Yu nakonec přesvëdčil Li P'oa aby sestoupil z hory a šel do Loyangu.
Ménë jisté bylo, zda-li Han Yu mohla či nemohl přesvëdčil Lu T'unga vzdát se svého životav ústraní.
Každopádnë, brzy nato Lu T'ung opustil kvůli východnímu hlavnímu mëstu Menší Kamenný Vrch, ale
nestalo se tak dřív, než narazil na mnohem vlivnëjšího patrona.
While still atop Mount Sung, Lu T’ung befriended Meng Chien, Advisor to the Heir Apparent. At the
time, Meng Chien was in disgrace and in exile from court, sent to Loyang and demoted to the
prince’s staff as punishment for victimizing some innocent in Ch’ang’an. But Meng Chien was a man
of power and consequence. His usual duties at the imperial capital were as Vice Minister in the
Ministry of Revenue and vice executive officer in the Censorate, no trifling offices by any means.
Meng belonged to an influential family whose patriarch was the eminent physician Meng Shen of the
early T’ang. The Meng clan boasted its own poet laureate, Meng Chiao, who was Meng Chien’s
nephew and a major figure in Han Yü’s literary circle. Meng Chien was also Grand Master of
Remonstrance, an imperial advisor whose duty was to correct and admonish the emperor on policy
and matters of state. Because of Meng Chien’s position and closeness to the throne, the emperor
Hsien-tsung dispensed his punishment with a light and lenient hand. From the imperial perspective, it
was neither politic nor safe to let Meng Chien languish away far from Ch’ang’an: the throne sorely
needed officials of caliber to give sound advice and carry out its reforms. Predictably, the exile was
temporary and short. But while in Loyang, Meng Chien took his leisure, enjoying the pleasures of the
city and lavishly entertaining local luminaries, including the eccentric poet Lu T’ung.
Lu T'ung se v dobë, kdy pobýval na vrcholku hory Sung, spřátelil s následníkovým poradcem Meng
Chienem. Tou dobou byl Meng Chien byl v nemilosti dvora a za trest byl degradován na princova
zamëstnance a byl poslán do exilu v Loyangu, neboť v Ch'ang'an pronásledoval nëkteré nevinné lidi.
Jenže Meng Chien byl mocný a významný človëk. Jeho úřední povinnosti vůči císařeskému dvoru
rozhodnë nebyly malicherné, neboť byl námëstkem ministra na Ministerstvu příjmů či zástupcem
vrchního Cenzora. Meng byl členem vlivné rodiny, jejímž patriarchou byl Meng Shen, významný
doktor z počátků dynastie T'ang. Mengův klan se chlubil vlastním dvorním básníkem Meng Chiaoem,
který byl Meng Chienův synovec a ústřední postavou Han Yuho literárního kruhu. Meng Chien byl
také Velkým Mistrem Protestů, což byl rádce, který ho mël za úkol opravovat a napomínat císaře,
když se jednalo o politické nebo státní záležitosti. Vzhledem k Meng Chienovë postavení, a vzhledem
jeho blízkosti k trůnu, císař Hsien-Tsung shovívavë upustil od jeho potrestání. Z pohledu císaře nebylo
ani taktické ani bezpečné, aby Meng Chien strádal daleko od Ch'ang'anu: ve skutečnosti trůn
potřeboval úředníky jeho kalibru, scopné dát dobrou radu a vykonávat reformy. Jak se dalo očekávat,
jednalo se o krátký a dočasný exil. V Loyangu Meng Chien odpočíval, užíval si mësta a okázale se bavil
ve společnosti místních osobností, včetnë excentrického básníka Lu T'unga.

Lu T’ung’s literary prowess and unconventional manner impressed Meng Chien who, as everyone,
cultivated relationships for political as well as personal reasons. Meng had read "Eclipse of the
Moon" in copies that circulated throughout Loyang and Ch’ang’an and had rightly judged that
friendship with its courageous author only enhanced his own stature among scholar officials and
perhaps even with the emperor himself. Learning of Lu T’ung’s taste and connoisseurship, Meng
Chien favored him with gifts of the most expensive and exclusive caked teas. As a man of wealth and
resources, he could acquire any rare tea in the markets of the two capitals. But on one occasion,
Meng Chien gave Lu T’ung a present of Yang-hsien, the Son of Heaven’s own tea. Made exclusively
for the throne’s private use, no market carried it and no amount of gold or silver or copper cash
could buy Yang-hsien tea. It could be acquired, however, but only direct from the hand of the
emperor. Not a problem for the wily and savvy courtier. As imperial counselor, Meng Chien’s sage
advice to his sovereign was often pried from him by gifts of rare imperial tea. More to the point, the
emperor Hsien-tsung was not above bribing his own ministers to keep them happy and close at heel.
Lu Tungova literární dovednost i nekonvenční způsoby zapůsobily na Meng Chiena, který, stejnë jako
všichni ostatní, rozvíjel z politických i osobní důvodů svoje vztahy. Meng četl kopije
"Zatmëní Mësíce", které kolovaly po celém Loyangu a Ch'ang'anu a usoudil, že si přátelstvím
s odvážným autorem zvýší svoje postavení mezi učenými úředníky a možná dokonce i u samotného
císaře. Meng Chien, podporujíce Liu Tungův vkus a znalosti, obdařil jej nejdražšími dary a exkluzivními
čajovými koláči. Protože byl bohatým mužem, mohl přijít ke vzázným čajům na trzích v obou hlavních
mëstech. Ale Meng Chien dal Lu T'ungovi při jedné příležitosti jako dar Yang-hsien - vlastní čaj Syna
nebes. Čaj Yang-hsien byl vyrobený výhradnë pro soukromou potřebu trůnu, žádný trh ho nenabízel a
nebylo možné si jej koupit za žádné množství zlata nebo stříbra či mëdi. Bylo možné jej získat, ale
pouze přímo z rukou císaře. Pro lstivého a důvtipného dvořana to nebyl žádný problém. Meng Chien,
coby poradce císaře, radil svému panovníkovi a tak z nëj jako dárek vymámil i vzácný císařský čaj.
Přesnëji řečeno, císař Hsien-Tsung neuplácel vlastní ministry, ale dëlal jim bezprostřední radost.

The "Song of Tea"
Píseň Čaje
Lu T’ung wrote to Meng Chien, thanking him for the large package of exceptionally rare tea. The
letter of verse provided a fascinating glimpse into the early world of the art of tea. Originally entitled
"Writing Thanks to Imperial Grand Master of Remonstrance Meng for Sending New Tea," the poem
became simply known as the "Song of Tea":
Lu T'ung napsal Meng Chienovi podëkování za velký balík mimořádnë vzácného čaje. Veršovaný dopis
poskytuje fascinující pohled do raného svëta umëní čaje. Původnë byl název básnë
"Písemné podëkování Císařskému Velmistrovi Námitek Mengovi za zaslání nového čaje", ale báseň se
proslavila jednoduše jako "Píseň o čaji":
《走筆謝孟諫議寄新茶》盧仝
日高丈五睡正濃，軍將打門驚周公。
口云諫議送書信，白絹斜封三道印。
開緘宛見諫議面，手閱月團三百片。
聞道新年入山裏，蟄蟲驚動春風起。
天子須嘗陽羨茶，百草不敢先開花。
仁風暗結珠琲瓃，先春抽出黃金芽。
摘鮮焙芳旋封裹，至精至好且不奢。
至尊之餘合王公，何事便到山人家。
柴門反關無俗客，紗帽籠頭自煎吃。
碧雲引風吹不斷，白花浮光凝碗面。
一碗喉吻潤，兩碗破孤悶。
三碗搜枯腸，唯有文字五千卷。
四碗發輕汗，平生不平事，盡向毛孔散。
五碗肌骨清，六碗通仙靈。
七碗吃不得也，唯覺兩腋習習清風生。
蓬萊山，在何處。
玉川子，乘此清風欲歸去。
山上群仙司下土，地位清高隔風雨。
安得知百萬億蒼生命，墮在巔崖受辛苦。
便為諫議問蒼生，到頭還得蘇息否。

Lu T'ung: Writing Thanks to Imperial Grand Master of Remonstrance Meng for Sending New Tea
The sun is as high as a ten-foot measure and five; I am deep asleep.
The general bangs at the gate loud enough to scare the Duke of Chou!
He announces that the Grand Master sends a letter;
the white silk cover is triple-stamped.
Breaking the vermilion seals, I imagine the Grand Master himself
inspecting these three hundred moon-shaped tea cakes.
He heard that within the tea mountain a path was cut at the New Year,
sending insects rising excitedly on the spring wind.
As the emperor waits to taste Yang-hsien tea,
the one hundred plants dare not bloom.
Benevolent breezes intimately embrace pearly tea sprouts,
the early spring coaxing out buds of golden yellow.
Picked fresh, fired till fragrant, then packed and sealed:
tea’s essence and goodness is preserved.
Such venerable tea is meant for princes and nobles;
how did it reach the hut of this mountain hermit?
The brushwood gate is closed against vulgar visitors;
all alone, I don my gauze cap, brewing and tasting the tea.
Clouds of green yielding; unceasingly, the wind blows;
radiantly white, floating tea froth congeals against the bowl.
The first bowl moistens my lips and throat.
The second bowl banishes my loneliness and melancholy.
The third bowl penetrates my withered entrails,
finding nothing except a literary core of five thousand scrolls.
The fourth bowl raises a light perspiration,
casting life’s inequities out through my pores.
The fifth bowl purifies my flesh and bones.
The sixth bowl makes me one with the immortal, feathered spirits.
The seventh bowl I need not drink,
feeling only a pure wind rushing beneath my wings.
Where are the immortal isles of Mount P’englai?
I, Master Jade Stream, wish instead to ride this pure wind back
To the tea mountain where other immortals gather to oversee the land,
protecting the pure, high places from wind and rain.
Yet, how can I bear knowing the bitter fate of the myriad peasants
toiling beneath the tumbled tea cliffs!
I have but to ask Grand Master Meng about them;
whether they can ever regain some peace.

Lu T'ung: Písemné podëkování Císařskému Velmistrovi Námitek Mengovi za zaslání nového čaje
Slunce stálo ve výšce pěti sáhů z deseti; Já hluboce spal.
Generálovo prudké zabouchání na bránu by vyděsilo i Vévodu z Chou!
Řekl mi, že velmistr posílá dopis;
bílou hedvábnou obálku se třemi pečetěmi.
Jak jsem rozlamoval rumělkové pečetě, představil jsem si samotného velmistra
kontrolujícího tři sta čajových koláčků ve tvaru měsíce.
Zaslechl prý, že k Novému roku se zkrátila cesta z Čajové hory.
Bodavý hmyz vzrušeně poletoval v jarním větru.
Dokud císař čekal na ochutnávku čaje Yang-Hsien,
sto rostlin si neodvážilo rozkvést.
Blahosklonný vánek důvěrně ovál výhonky perlového čaje,
předjaří vylákalo zlatožluté pupeny.
Sklízený ve svěžesti, pražený do voňava, pak zabalený a zapečetěný:
podstata i kvalita čaje zůstala zachována.
Takovýto úctyhodný čaj je určený knížatům a šlechticům;
jak to, že se dostal do chatrče horského poustevníka?
Bránu z proutí jsem zavřel před vulgárními návštěvníky;
zcela osamocen, nasadil jsem si gázový čepec a uvařil i ochutnal čaj.
Mraky zeleně potemněly; vítr bez ustání fouká;
zářivě bílá čajová pěna pluje a tuhne na okraji misky.
První miska mi svlažuje rty i hrdlo.
Druhá miska mě zbavuje osamělosti a melancholie.
Třetí miska proniká odumřelými vnitřnostmi,
nenacházejíc nic, než literární dřeň pěti tisíc svitků.
Čtvrtá miska vyvolává lehké pocení,
skrze póry odchází životní nespravedlnosti.
Pátá miska očišťuje moje maso i kosti.
Šestá miska ze mě dělá jednoho s nesmrtelných - pernatého ducha.
Sedmou misku nemusím pít,
cítím jak čerstvý vítr proudí pod mými křídly.
Kde jsou nesmrtelné ostrovy hory Penglai?
Já, Mistr Nefritového Proudu, raději než k nim chci spolu se svěžím větrem letět nazpátek
do čajových hor, kde se ostatní nesmrtelní shromažďují, aby dohlédli na zem,
chránili čistotu posvátných návrší před větrem a deštěm.
Přesto, jak mohu snést vědomí hořkého osudu nesčetných rolníků
dřoucích se na neuspořádaných čajových útesech?
Musím se na ně zeptat velmistra Menga;
zdalipak mohou někdy získat trochu klidu?

Lu T’ung began the Song with a bit of self-mockery, describing himself as rudely awakened from a
deep sleep at nearly midday. Unlike officials who rose before dawn to attend court, Lu T’ung let
everyone know that he slept in and slept late. Moreover, he dreamt of the Duke of Chou, the
virtuous minister of antiquity who loomed as an auspicious premonition of Meng Chien and his gift.
The crashing reports at his gate alerted Lu T’ung to the martial presence of no ordinary courier, but a
general and armed escort with a parcel and message direct from the Grand Remonstrator. The value
of the package was signaled by its wrapping of sealed silk and the cover letter providing the exact
count of its contents -- all steps to foil pilfering. The precautions were warranted, for the gift was
quite extraordinary: three hundred round cakes of imperial tribute tea.
Lu T'ung začal svoji píseň s jemným úsmëškem nad sebou sabým, když popsal, jak se krátce
před polednem náhle probudil z hlubokého spánku. Ať všichni vëdí, že on spal tak dlouho na rozdíl
od úředníků, kteří vstávají před úsvitem, aby byli včas na dvoře. Také se mu zdálo o vévodovi z Chou,
vznešenému ministrovi z dob středovëku, což mu vyvolávalo slibnou předtuchu Meng Chiena a jeho
daru. Bušení na vrátka Lu T'unga vyburcovalo, neboť se nejednalo o obyčejného kurýra, ale
o generála s ozbrojeným doprovodem, který přinášel balík a průvodní zprávu přímo od Velmistra
Námitek. Hodnotu balíčku signalizovalo hedvábí, do kterého byl zabalen, a průvodní dopis uvádëjící
jeho přesný obsah, což všechno byly metody zabraňující krádeži. Šlo o oprávnëná opatření, protože
se jednalo o zcela mimořádný dar: tři sta kulatých koláčů čaje zasílaného jako tribut císaři.

Lu T’ung was so surprised that he wondered out loud: “Such venerable tea is meant for princes and
nobles; how did it reach the hut of this mountain hermit?” How indeed, for no one but the emperor
had Yang-hsien tea. Grown on the crown estates of Huchou and Ch’angchou near Lake T’ai, the tea
was made from imperial reserves for the exclusive use of the throne. Yang-hsien tea was recognized
as a rare tea since the first century A.D. in the Han dynasty. In the Book of Tea, Lu Yü distinguished
the tea from Huchou as “superior” and that from Ch’angchou as “next” in order of quality, but in
every case he considered Yang-hsien a fine tea “with a lovely fragrance.” in Huchou and Ch’angchou
prefectures in Kiangsu, the tea was known by several names, including Ku-chu from the name of the
mountain in Huchou where the tea was grown. The tea was also called “purple sprout” after the dark
russet color of its new leaves. Tea came in the form of small wafers and cakes. The freshly picked
leaves were steamed, ground into paste, and dried in moulds of different shapes: rounds, squares,
and rectangles. It was recorded that in the T’ang a monk offered “a beautiful tea” to the Prefect of
Ch’angchou, Li Hsi-yün, who sent it as tribute from Yang-hsien district to the throne. The tea was
much admired by the emperor who ordered that Huchou be established as an imperial estate. Crown
properties were administered by the Household Commissioner for Estates, a palace office staffed by
high ranking eunuchs who ensured the annual shipment of Yang-hsien and other tribute teas to the
throne. There were numerous imperial estates in the south that produced tea for the throne; at his
discretion, the emperor distributed the cakes as gifts to the imperial family, the aristocracy, and
meritorious officials.
Překvapený Lu T'ung uvažoval nahlas: "Takovýto úctyhodný čaj je určený pro knížata a šlechtice;
jaktože se dostal do chatrče tohoto horského poustevníka?" Ovšem že, čaj Hsien-Jang je určený
výhradnë pro císaře. Pëstoval se na královských panstvích Huchou a Ch'angchou v okolí jezera T'ai a
vyrábël se proto, aby zásobil císařský trůn, který mël výhradní právo jej užívat. Už od prvního století
po Kristu, z dob dynastie Han, byl čaj Yang-hsien považován za raritní. Lu Yu v Knize Čaje odlišoval čaj
z Huchou coby "kvalitnëjší" a čaj z Ch'angchou jako "další" v pořadí ve smyslu kvality, ale v každém
případë uvažoval o čaji Yang-hsien jako o jemném čaji "s krásnou vůní". V Huchou a Ch'angchou
v prefektuře Kiangsu byl čaj známý pod nëkolika jmény včetnë Ku-chu pojmenovaný podle jedné hory
v Huchou, kde se také pëstuje čaj. Čaj byl také nazýván "fialový výhonek" podle tmavë červenohnëdé
barvy čerstvých listků. Čaj Lu T'ungovi přišel ve formë malých destiček a koláčků. Čerstvë sklizené listy
se spařily, umlely do pasty a usušily do různých tvarů: kol, čtverců a obdélníků. Ví se, že jeden
T'angský mnich nabídnul "nádherný čaj" prefektovi Ch'angchou, Li Hsi-Yunovi, který jej zaslal na trůn
coby poctu z okresu Yang-hsien. Čaj císaře hodnë nadchnul a tak nařídil, aby byl v Huchou zřízen
císařský statek. Nemovitosti Koruny spadaly pod Výbor pro statky v domácím držení, palácový úřad
osazený vysoce postavenými eunuchy, kteří pro trůn zajišťovali roční dodávky Yang-hsienu a dalších
čajových poct. Hodnë císařských statků se nacházelo na jihu, kde se produkovaly čaje pro trůn;
císař podle svého uvážení distribuoval čajové koláče jako dar císařské rodinë, aristokracii i zasloužilým
úředníkům.

Yang-hsien was among the most symbolic tributes of the year, and its arrival at the palace was
anxiously awaited. Fresh and tender, the “pearly tea” appeared early, coaxed to sprout by gentle
winds off the lake, the season nurturing “buds of golden yellow." The tea was, therefore, the
harbinger of spring, for “the one hundred plants dare not bloom” until the emperor had the first
taste of Yang-hsien tea. Yang-hsien also had great ritual and ceremonial importance to the emperor
and the annual sacrifices to the imperial ancestors. Preparations for the event began immediately
after the New Year when the prefect of Huchou ordered repairs to the road leading from the valley
into the mountain to accommodate the laborers required for the harvest. Soon after, palace eunuchs
arrived from the capital to direct the harvest as local officials planned the housing, provisioning, and
care of the thousands of tea workers coming from the countryside. In the second lunar month, the
tea was picked and quickly processed into cakes over just a few days followed by a week of special
handling. The tea was carefully inspected and packaged, wrapped in fine white paper and bundled in
soft silk satchels, then locked in lacquered cases. The shipment of the tribute tea was overseen by
palace eunuchs whose logistical experts took command. Invested with broad administrative and
military powers, the eunuchs allowed nothing to interfere with the safe and speedy passage of the
tea.
Yang-hsien patřil mezi nejsymboličtëjší tributy roku, a jeho příchod byl v paláci úzkostlivë očekáván.
Čerstvý a nëžný "perlový čaj" přicházel časnë, vypučel přemluven mírnými vëtry vanoucími od jezera
a svými rašícími "žlutozlatými pupeny" započal sezónu. Čaj byl brán jako předzvëst jara, neboť
"sto rostlin si netroufalo rozkvést", dokud císař neoukusil první chuť čaje Yang-hsien. Pro císaře mël
Yang-hsien velký rituální a ceremoniální význam také kvůli každoroční obëti císařským předkům.
Přípravy na celou událost začínaly bezprostřednë po Novém roce, kdy prefekt Huchou nařídil opravy
silnic vedoucích z údolí vhůru do nitra hor kvůli pomocným dëlníkům potřebných pro sklizeň. Krátce
na to přijeli z hlavního mësta palácoví eunuši, aby řídili sklizeň a s pomocí místních úředníků
naplánovali bydlení a zajištili péči o tisíce čajých dëlníků přicházejících z venkova. Ve druhém mësíci
podle lunárního kalendáře, byl čaj sklizen, bëhem pár dní rychle zpracován do tvaru koláče a pak byl
necelý týden úzkostlivë opečováván. Každý čaj byl pečlivë zkontrolován a zabalen, s dalšími přebalen
skvëlým bílým papírem a svázan a nakonec uložen do mëkké hedvábné brašny a uzamknut
do lakované bedničky. Přepravu čajového tributu mëli na starosti palácoví eunuši, kteří úkol předali
svým logistickým odborníkům. Komorníci rozsáhle investovali do správních a vojenských sil, aby nic
nenarušilo bezpečný a rychlý průjezd čaje.

The first batch of Yang-hsien tea was called “express tea” (chi-ch'eng ch'a) because it was dispatched
in the second month to the palace in less than ten days by equestrian couriers riding their mounts
over a thousand miles to the capital. The urgency of the eunuchs was driven by the calendar. The tea
had to arrive at the palace before Ch’ing-ming, Festival of Purity and Brightness, the fifth day of the
third lunar month, the date fixed by tradition when the emperor honored his T’ang ancestors. The
eunuchs would not risk the wrath of the dragon throne by being late. Sent from Lake T’ai in the south
to Ch’ang’an in the northwest, the bulk of the tea was conveyed up the Grand Canal to Loyang,
overland through the Lan-t’ien Pass, and then again by boat to the capital. Once in the city, the tea
was escorted to the inner palace. In the safety of the emperor’s private treasury, the tea was divided
and a portion sent to the imperial family shrine to be offered in sacrifice to the ancestors of the
dynasty. The rituals were performed by the emperor, who, on fulfilling his filial duties, returned to
the palace where his tea master prepared Yang-hsien tea.
První várce čaje Yang-hsien se říkalo "expresní čaj" (chi-ch'eng Ch'a), protože byla odeslána v druhém
mësíci a do paláce vzdáleného více jak tisíc mil dorazil pomocí jízdních kurýrů za ménë jak deseti dní.
Na eunuchy tlačil především kalendář. Čaj musel dorazit do paláce před pátým dnem třetího
lunárního mësíce, ve kterém se dle tradice konal Festival Čistoty a Jasu Ch'ing-ming, bëhem nëhož
císař uctíval své T'angské předky. Komorníci neriskovali hnëv dračího trůnu tím, že by se opozdili.
Čaj putoval z jihu od jezera T'ai na severozápad do Ch'ang'an převážnë po Velkém Kanálu až
do Loyangu, z Loyangu pak po souši do Lan-tien Pass a odtud opët lodí do hlavního mësta. Ve mëstë
byl odnesen do vnitřního paláce. V bezpečí soukromé císařovy pokladny došlo k jeho rozdëlení, kdy
část byla poslána do svatynë císařské rodiny, aby byla obëtována předkům dynastie. Císař osobnë
provedl rituál, aby dostál svým synovským povinnostem a pak se vrátil do paláce, kde mu čajový
mistr připravil čaj Yang-hsien.
Ordinarily, the emperor’s tea was brewed by one of his ladies-in-waiting who was skilled in the art of
tea. The Taoist priestess Li Yeh, taught the art by her father and tutored in its finer points by Lu Yü,
was a model tea instructress for the imperial consorts and palace ladies. On ceremonial occasions
such as the feast of Ch’ing-ming, however, the emperor called for his official tea master. The palace
master made tea much as Lu Yü described in the Ch’a-ching. Preparation began with the toasting of
the tea cake at the brazier, then grinding the tea, and sifting it into a powder as fine as “rice flour." In
the cauldron, water was heated and a bit of salt thrown into the roiling boil that the master
constantly stirred, creating a whirlpool down into which the tea powdered was poured. In an instant,
“there is a surge in the water like flying billows and overflowing froth” whereupon a dipper of hot
water was added to temper the brew. When the tea was ladled out into bowls, each serving was
topped by an ample helping of froth that looked “splendid like the spring florescence." Lifting his
bowl in salute, the emperor took the ceremonial “first taste” of Yang-hsien tea, a formal and
auspicious gesture that declared Spring had officially begun.
Císařův čaj vařila obvykle jedna z dvorních dam, která byla vyučená čajovému umëním. Taoistická
knëžka Li Yeh, jež se naučila svoje umëní od vlastního otec a Lu Yu ji zasvëtil do detailů vlastního
pojetí, byla příkladem čajové instruktorky pro císařovy manželky a palácové dámy. Nicménë při
slavnostných příležitostech, jako byl svátek Ch'ing-ming, povolal císař svého oficiálního čajového
mistra. Palácový mistr udëlal čaj stejným způsobem, jak to popsal Lu Yu v Ch'a-chingu. Příprava začala
opékáním čajového koláče nad ohřívadlem, následným rozemletím a pak prositím čaje na prášek
jemným jako "rýžová mouka". V kotlíku se ohřála voda a když byla vroucí, vsypala se do ní špetka soli,
a mistr nepřetržitým mícháním vytvořil vír do kterého vsypal čajový prášek. Ve chvíli, kdy "voda
vzkypëla jako plující oblaka a přetékající pëna" byla přimýchána nabëračka horké vody, aby se var
zmírnil. Když se čaj naléval do misek, každý jeho nálev završovala porce bohatá pëny, která vypadala
"nádhernë jako svëtélkování jara". Císař pozvednul první misku na pozdrav a slavnostnë "poprvé
ochutnal" Yang-hsienský čaj, což bylo formální příznivé gesto, které deklarovalo oficiální začátek jara.

Far from Ch’ang’an on Lesser Stone Peak, Lu T’ung also celebrated with Yang-hsien tea. His cottage
was humble but his manner was as formal as the emperor’s. Seeking tranquility to enjoy himself in
solitude, he barred his gate and shut his doors. Before preparing the tea, he made himself ready,
donning his silk gauze cap, focusing on the task at hand, calmly concentrating on preparing and
brewing the imperial tea. He listened for the first boil of the water and sighted bubbles the size of
“fish eyes,” followed by the second boil and its bubbly “string of pearls." The surge of the third boil
erupted with the measure of tea powder, then there ensued a quiet simmering as the tea brewed.
Looking into the cauldron, Lu T’ung imagined the convecting tea to be billowing “clouds of green
yielding, unceasingly” blown by the spring “wind." Ladling out a serving, Lu T’ung admired the fine,
“radiantly white” froth floating lightly on the tea, the foam thickening as it cooled and clung against
the bowl.
Na Malém Kamenném Vrchu daleko od Ch'ang'anu i Lu T'ung oslavoval Yang-hsienský čaj. Ač mël
skromný domek, choval se stejnë formálnë jako císař. V touze po klidu a samotë zatarasil branku a
zavřel dveře. Před přípravou čaje se upravil, nasadil si hedvábnou gázovou čepici a zamëřil se
na nejbližší úkol, co ho čekal: klidnou a soustředënou přípravu a uvaření císařského čaje. Naslouchal
prvnímu varu vody sleduje bubliny o velikosti "rybích ok", který následoval druhý var s bublinkami
připomínajícími "šňůru perel". Třetí var vybouchl po nabëračce práškového čaje a pak následovalo
klidné povařování jako při bëžném vaření čaje. Při pohledu do kotlíku si Lu T'ung představoval jak se
z horkého čaje rodí temné /v angl. doslova "zelené"/ mraky a bez přestání se zdvíhá jarní vítr.
Lu T'ung nabral nabëračkou porci a obdivoval jemnou "svítivë bílou pënu", jak zlehounka plave v čaji
a jak se chladnoucí zhousťuje a drží při okrajích misky.
Froth was the essence of the tea. As described in the fourth century poem "Ode to Tea," froth was
“lustrous like piling snow." Four hundred years later in the T’ang, froth was still appreciated as tea’s
most important aesthetic feature. On seeing it, Lu Yü was moved to wax poetic over froth:
Pëna byla podstatou čaje. V básni "Óda na čaj" ze čtvrtého století bylo o pënë napsáno, že je
"třpytivá jako nahromadëný sníh". Čtyři sta let pozdëji T'angové oceňovali pënu jako nejzajímavëjší
estetickou vlastnost čaje. Jak vidno, Lu Yu se u pëny uchýlil k poetice:
Froth is the floreate essence of the brew. Froth that is thin is called mo; thick froth is call po; that
which is fine and light is called hua, floreate essence .... Mo froth resembles date blossoms floating
lightly upon a circular jade pool or green blooming duckweed whirling along the winding bank or
layered clouds floating in a fine clear sky. Froth resembles moss floating in tidal sands or
chrysanthemum flowers fallen into an ancient ritual bronze.
Pëna je kvëtem esence vaření. Tenké vrstvë pëny se říká mo, vysoké pënë se říká po a té nejjemnëjší
penë se říká hua, kvëtinová esence ... Pëna Mo připomíná datlové lístečky zvolna plující na hladinë
kulatého nefritového rybníčku nebo jako zelenë kvetoucí okřehek v zátočinë rybníka či březích říčních
mëlčin nebo jako mlžná oblaka /stratus pozn. př./ plující po jasném nebi. Tenká pëna pak připomíná
mech na navátém písku nebo kvëty chryzantém spadlé do ritálního bronzu.

Lu Yü also wrote that the first cauldron’s brew was “ambrosial and lingering." The taste of tea was
long regarded as its most interesting feature. In the Materia Medica, tea was described in these
words, “Ming is bitter tea. Its taste is sweet and bitter." The phenomenon of tea tasting both bitter
and sweet rests in sipping tea. On the tongue, the bitter taste of tea stimulates the flow of saliva that
then mixes with the tea and alters its taste from bitter to sweet. Human saliva contains salivary
amylase, an enzyme that converts carbohydrates into sugars. Bitter tea, especially green tea, is thus
sweet tea. Tea of great quality was often called “sweet dew” (kan-lu), a poetic name for celestial
libations of infinite purity, lightness, and sweetness. In Taoism, sweet dew was an essence that came
from Heaven. Celestial descent of sweet dew sanctioned virtuous rule as intoned by the Tao-te ching
(Scripture of the Way and Power) in chapter 32:
Lu Yu rovnëž napsal, že první várka (z kotlíku) byla "ambróziová a dlouhotrvající". Po dlouhý čas se
chuť čaje považovala za jeho nejzajímavëjší funkci. Čaj byl v Materia Medica popsán temito slovy:
"Ming je hořký čaj. Jeho chuť je sladká a hořká. " Fenomén čaje spočívá v soubëžné sladké i hořké
chuti. Na jazyku hořká chuť čaje stimuluje tok slin, které se pak mísí s čajem a zmëní svoji chuť
z hořké na sladkou. Lidské sliny obsahují slinnou amylázu, což je enzym, který přemëňuje sacharidy
na cukry. Tudíž hořký - zejména zelený - čaj je sladký čaj. Nejkvalitnëjší čaj je často nazýván
"sladká rosa" (kan-lu), což je poetické označení pro nebeské úlitby nekonečné čistoty, lehkosti a
sladkosti. V taoismu byla sladká rosa esencí, která přišla z nebe. Sestup sladké rosy z nebes stvrzovalo
celestiální pravidlo, jak to zamýšlel Tao-te-ťing (Kniha o cestë a ctnosti) v 32. kapitole:
The Tao is constant, but nameless.
Although the Primal Simplicity is small,
All under Heaven submit to it.
If lords and princes would but embrace it,
The myriad creatures would do homage to them;
Heaven and Earth would harmonize to send sweet dew.
Tao je stálé, ale bezejmenné.
Byť Primární Jednoduchost je malá,
Nikdo v Podnebesí ji nemůže ovládout.
Pokuď by se tím řídilo všehno panstvo a princové,
myriády stvoření by se u nich zabydlovaly;
Nebesa i Země by byly v harmonii sesílajíce sladkou rosu.

Emperors of the Han dynasty, mindful of Heaven’s mandate and the power of the Tao, built storied
pavilions in the palace suburbs to catch the sweet dew, the sign of Heaven’s sanction of their rule.
Condensed in golden dishes and upon silvery mirrors atop high masts rising to the sky, sweet dew
was collected and then imbibed to promote longevity and attain immortality. In the Ch’a-ching, Lu Yü
followed imperial precedent:
Císaři dynastie Han, vëdomi si Mandátu Nebes a síly Tao, postavili na palácových předmëstích
proslulé pavilony zachytávající sladkou rosu - boží znamení stvrzující jejich panování. Sladká rosa,
která se srážela do zlatých misek a stříbrných zrcadel umístëných na špičkách vysokých stožárů, které
se tyčily vzhůru do nebes, se shromažďovala, sbírala a pak popíjela pro zvýšení dlouhovëkosti a
dosáhnutí nesmrtelnosti. Lu Yu ve svém Ch'a-Chingu následoval císařský precedent:
It is recorded in the Records of the Former Song that, ‘Prince Luan of Hsin’an and Prince Shang of
Yüchang visited the Buddhist monk Tan-chi on Mount Pakung. The monk prepared tea for them.
Prince Shang tasted it and said, ‘This is truly sweet dew of the immortals! How can it be called tea?’
To the prince, the taste of the old monk’s tea was so delicious that it begged comparison to the
saccharine flavor of sacred nectar, sweet dew. Moreover, Lu Yü considered the herbal properties of
tea to be superior in kind and noted that “In efficacy, tea rivals ... sweet dew” thereby linking tea
with the spirit realm and the ancient notion that tea endowed immortality.
V Záznamech Ranných Songů stojí, že "princové Luan z Hsin'an a Shang Yüchan navštívili
budhistického mnicha Tan-chi na hoře Pakung. Mnich jim připravil čaj. Princ Shang jej ochutnal a
pravil: "To je skutečnë sladká rosa od nesmrtelných! Jak je možné tomu říkat čaj?" Chuť mnichova
čaje byla tak výborná, že si princ dovolil jej přirovnat k sladké chuti posvátného nektaru - sladké rose.
Lu Yu navíc považoval bylinné vlastnosti čaje za důležitëjší než naturální, a poznamenal, že "ohlednë
účinnosti soupeří čaj se sladkou rosou", čímž spojil čaj s duchovní říší a starobylými představami
o tom, že čaj dává nesmrtelnost.
Lu Yü was exact in his instruction that “for tea of superb flavor and fragrance, the bowls number just
three ....” Three was the perfect number in tea and Taoism. As a prime, three was especially potent
in the Taoist naming of fundamental things: Three Primordials, Three Primary Vitalities, Three
Powers, Kinship of Three, and so on. Lu Yü favored the number in the Ch’a-ching by using three as a
mystical constant. For instance, the bronze brazier he used as a tea stove was a tripod with three
legs, three vents, three inscriptions, three trigrams, three elements, and three cardinal animals. By
using the number three, Lu Yü adhered to Taoist practice and faith in numerological power.
Lu Yu udílel přesné pokyny: "čaj vynikající chutë a vůnë má mít tři misky..." Trojka byla dokonalým
číslem jak ohlednë čaje, tak i taoismu. Především: trojka byla obzvláštë silná v taoistické pojmenování
základních vëcí: tři Základní Kvality, tři Základní Živiny, Trojice Mocností, Trojí Příbuznost, a tak dále.
Lu Yu upřednostňoval v Ch'a-Ching trojku jako mystickou konstantou. Například, bronzové ohřívadlo
použité jako čajová kamínka bylo stojánkem se třemi nohami, třemi otvory, třemi nápisy, třemi
trigramy, třemi prvky a třemi hlavními zvířaty. Použitíváním čísla tři dodržoval Lu Yu taoistickou praxi i
víru v moc numerologie.

Three bowls of tea was prescriptive and closely related to the Taoist belief in tea as a food and herbal
drug. The Book of Tea was full of quotes on the physiological effects of tea. The herb’s stimulating
qualities were long recognized and were used to treat mental depression. One suffering soul wrote
candidly in a heavy but hopeful confession: “My body is confused and melancholy. I have always
relied on true tea for relief.” In accordance with dietary writings, the Book of Food noted that “tea,
when taken over a long period of time, gives a person strength, contentment, and purpose.”
Likewise, the Discourse on Food recorded that “bitter tea drunk habitually over a long time benefits
the power of thought.” Tea was used in strict dietary regimens among monks and laity. Taoists
believed that long and sustained drinking of tea endowed longevity and eventual immortality. In
Foods to Avoid, a physician prescribed, “bitter tea drunk habitually over a long time bestows
immortality." Taken in an ascetic, vegetarian diet that allowed no meat nor grain nor allium, Taoists
said that tea “lightens the body and transforms the bones” but “if taken with leeks, will make the
body heavy." In the monastery, tea was notably substituted for the evening meal and drunk as an aid
to study and meditiation. Taoist adepts employed tea as a stimulant to clear and concentrate the
mind during long and intense periods of meditation, especially focusing on the mind and body as an
alchemical vessel in the creation of the elixir of never ending life. To enhance their powers of
concentration, they relied on tea in consistent and effective doses, utilizing the physiological effects
of the herb to alter mood and particularly to achieve heightened states of consciousness and
enlightenment. Thus, by using three bowls of tea, Lu Yü addressed not only the aesthetic issue of
achieving “superb flavor and fragrance” but also stressed the essentially pharmaceutical nature of
the herb and its precise prescriptive use in mental health and Taoist meditation.
Tři misky čaje byl předpis, který úzce souvisel s taoistickou vírou v čaj jako potravinu a bylinný nápoj.
Kniha Čaje popisovala množství fyziologických účinků čaje. Dlouhou tradici mëlo užívaní bylinek
pro posilování dobrých vlastnosti bëhem léčby duševních depresí. Jedna trpící duše se otevřenë
vyjádřila ve svém tëžkém, ale nadëjném vyznání: "Mé tëlo je zmatené a melancholické. Vždycky jsem
spoléhal na pravý čaj, který přináší úlevu." Kniha o Jídle v souvislosti s dietou poznamenává: "Čaj,
který je použiván už dlouhé vëky, dodává človëku sílu, spokojenost a smysl." Stejnë tak Pojednání
o Potravinách poznamenává, že "hořký čaj se pije obvykle v pozdních hodinách a prospívá síle
myšlenek." Mezi mnichy i laiky byl čaj použiván v přísných dietních režimech. Taoisté vëřili, že dlouhé
a trvalé pití čaje povzbuzuje vitalitu, případnë přináší nesmrtelnost. V Knize Vyhýbání se Jídlu, lékař
předepisoval "hořký čaj po delší dobë vede k nesmrtelnosti." Taoisté říkali, že čaj podávaný
k asketické vegetariánské stravë, která nepovolovala žádné maso ani obilí, ani česnek "zesvëtluje tëlo
a transformuje kosti", avšak "je-li podáván s pórkem, učiní tëlo tëžkým." Čaj v klášteře nahrazoval
večeři a pil se jako podpůrný prostředek ke studiu a bëhem meditace. Taoističtí adepti užívali čaj jako
stimulant pročišující a koncetrující mysl bëhem svých dlouhých a intenzivních meditací zamëřujíce se
zejména na mysl a tëlo coby alchymistickou nádobu pro vytváření elixíru nekonečného života. Čaj byl
pro në především spolehlivým zdrojem dostatku sil při meditacích; užívali jej konzistentnë a
v účinném množství kvůli jeho fyziologickým bylinným účinkům mënícím náladu, aby dosáhli
rozšířeného stavu vëdomí a osvícení. Tím, že Lu Yu použil tři misky čaje, vyřešil nejen estetický
problém, jak dosáhnout "vynikající chutë i vůnë", ale také zdůraznil, především léčivou povahu byliny
a její přesné normativní využití v oblasti duševního zdraví a taoistické meditace.
As a Taoist and tea connoisseur, Lu T’ung knew the gustatory delights of tea-drinking as well as tea’s
herbal effects. In the "Song of Tea," Lu T’ung described the physical sensations produced by three
bowls of tea as the herbal decoction worked on his body and mind.
Čajový znalec a taoista Lu T'ug znal chuťové požitky, jaké způsobovalo pití čaje, stejnë tak, jako znal
jeho bylinné účinky. Lu T'ung v "Písni Čaje" popisoval fyzické pocity, které v jeho tële postupnë
vyvolávaly tři misky čaje coby bylinného odvaru.

The first bowl moistens my lips and throat.
The second bowl banishes my loneliness and melancholy.
The third bowl penetrates my withered entrails,
finding nothing except a literary core of five thousand scrolls.
První miska svlaží rty a hrdlo.
Druhá miska zažene samotu a melancholii.
Třetí miska pronikne do mých uschlých útrob,
nenáchazejíce nic, než literární dřeň pěti tisíc svitků.
The stimulating and mood-changing effects of tea were already apparent to Lu T’ung after the
second bowl, and with the third, his heart was plumbed. After a lifetime of ascetic practices, Lu
T’ung’s body readily absorbed the caffeine and theine concentrate. His head lightened, his mind
cleared and sharpened, his senses elevated, his thoughts cerebral and inspired, and his entire being
flooded with his vast learning. With the prescribed three bowls of tea, Lu T’ung had reached the
ultimate of the tea experience in both feeling and connoisseurship.
Už bëhem Lu T'ungovy druhé misky se projevily stimulující a náladu ovlivňující účinky čaje, a při třetí
se mu rozbušilo srdce. Lu T'ung, coby celoživotnë praktikující asketa, snadno vstřebával kofeinový i
teinový koncentrát. Hlavu mël lehkou, mysl čistou a břitkou, citlivé smysly, naplnën rozsáhlými
znalostmi, mël intelektuální a tvůrčí myšlenky. Předepsanými třemi mískami čaje dosáhl nejvyššího
pocitového i odborného čajového poznání.
Yet remarkably, Lu T’ung continued drinking, taking several more bowls of tea, a thing against which
Lu Yü strictly warned: “All of the best tasting tea is in the first and second bowls. The third bowl is
next in quality. Fourth and fifth bowls of tea are excessive ... one must not drink more." But Lu T’ung
raised the bowl again and experienced a further sequence of sensations that altered his body and
spirit:
Je pozoruhodné, že Lu T'ung pokračoval, a vypil nëkolik dalších misek čaje, což je nëco, před čím
Lu Yu důraznë varoval: "Všechny čaje nejlépe chutnají při první a druhé misce. Třetí míska je svojí
kvalitou následuje. Čtvrtá a pátá miska čaje je přehnaná ... človëk jich nesmí pít víc." Jenže Lu T'ung
opët pozvedl misku a zažil další sled vjemů, který zmënil jeho tëla a ducha:
The fourth bowl raises a light perspiration,
casting life’s inequities out through my pores.
The fifth bowl purifies my flesh and bones.
The sixth bowl makes me one with the immortal, feathered spirits.
The seventh bowl I need not drink,
feeling only a pure wind rushing beneath my wings.
Čtvrtá miska vyvolá leké pocení,
životní nespravedlnosti odchází mými póry z tëla ven.
Pátá miska očiští moje maso a kosti.
Šestá miska më učiní jedním z nesmrtelných - opeřeným duchem.
Sedmou misku pít nemusím,
jen cítím čerstvý vítr, jak proudí pod mými křídly.

With the sixth bowl, Lu T’ung exceeded Lu Yü’s prescription of three bowls of tea and ignored the
master’s proscription against any more. As a connoisseur, Lu T’ung thus greedily doubled his
enjoyment of the imperial tea. But as a Taoist, he recalled the further words of Lu Yü: “In efficacy, tea
rivals ... sweet dew." Tea was alchemical and effectively was equal to the benign celestial essence,
the heavenly elixir of life. With tea’s potent herbal effects, Lu T’ung radically transformed his powers
of concentration and perception, creating a transcendent state.
Šestou miskou Lu T'ung překročil předpis mistra Lu Yuho o třech miskách čaje a ignoroval jeho zákaz
ohlednë dalších. Dychtivý odorník Lu T'ung si tak zdvojnásobil radost z císařského čaje. A jako taoista
si vzpomnël na další Lu Yuho slova: "Ohlednë účinků čaj soupeří se sladkou rosou." Alchymistický čaj
byl ekvivalentem benigní celestiální esenci - nebeskému elixíru života. Silné bylinné účinky čaje
radikálnë zmënily Lu T'ungovy schopnosti soustředëní a vnímání navozením transcendentálního
stavu.
As Lu T’ung was about to drink an extraordinary seventh bowl, he felt a “pure wind” beneath wings
that lofted and sent him flying. Airborne, he left the last bowl behind as he soared as a feathered
spirit searching instinctively for the fabled mountain of P’englai, the Taoist isle of the immortals, a
distant and mystical place somewhere in the Eastern Sea yet beyond the phenomenal world. Then
literally remembering himself by his sobriquet, “Master Jade Stream,” he inclined instead for Huchou
and the earthly tea mountain to join the “other immortals ... protecting the pure, high places from
wind and rain” to nurture the imperial gardens of Yang-hsien tea. As he mused about the tea plants,
he was suddenly struck by a great pang of conscience and Taoist charity. Crying aloud, he bemoaned
“the bitter fate of the myriad peasants toiling beneath the tumbled tea cliffs!” Realizing the human
cost of tea, his flight of fancy abruptly faded, displaced by a desire to know of any relief for the tea
workers. In his letter of thanks to Meng Chien, Lu T’ung flattered the minister, obliquely comparing
Meng to the righteous Duke of Chou of antiquity, hoping to stir the man’s moral senses and so gain
some small assurance of the peasants and their fate.
Jak se Lu T'ung chystal vypít mimořádnou sedmou misku, ucítil "čerstvý vítr" pod svými křídly, která
ho vynesla a umožnila mu letët. Svoji poslední misku opustil, když se ocitnul ve vzduchu a coby
pernatý duch stoupal a instinktivnë hledal legendární horu P'englai - vzdálený taoistický ostrov
nesmrtelných, jímž je mystické místo mimo vëdomý svët, které se mëlo nacházet kdesi ve Východním
moři. Pak si vzpomnël na doslovný význam vlastní přezdívky "Mistr Nefritového Proudu" a stočil se k
Huchou, pozemské čajové hoře, aby se "připojil k dalším nesmrtelným ... chránícím čisté a posvátné
návrší před vëtrem a deštëm" v péči o císařské zahrady Yang-hsienského čaje. Jak uvažoval
o čajovních, náhle se v nëm hnulo svëdomí a taoistická dobročinost. Nahlas zavzdychal, když
hořekoval "hořký osud nesčetných rolníků, kteří se dřeli na rozeklaných čajových útesech!" Uvëdomil
si lidskou cenu čaje, náhle vybledla jeho létající fantazie, vytësnëná přáním spatřit alespoň nëjakou
úlevu pro čajové dëlníky. Lu T'ung, ve svém dëkovném dopise Meng Chienovi, lichotí ministrovi, když
jej nepřímo srovnává se spravedlivým vévodou Chou ze starovëku, v nadëji, že pohne jeho smyslem
pro morálku a tak získá alespoň určitou malou jistotu pro rolníky a jejich osud.

Tea Czar
Čajový car
If Lu T’ung was ever given any comfort by his patron, it was not recorded. But the lot of the tea
workers only got worse. Influential though he was, Meng Chien had no authority in determining state
policy on tea. That power came to lay in the hands of Wang Ya, a chief minister at the imperial court
in Ch’ang’an. In 835 A.D., Wang Ya was given the reins of the Tea Monopoly Commission (chüeh-ch'a
shih), a revenue office that oversaw the collection of taxes on tea. Wang was de facto tea czar and
played a decisive role in the taxation of tea in the late T’ang. When control of tea accrued to Wang
Ya, Lu T’ung gravitated to him, introduced to the chief minister by Meng Chien and Han Yü. The
officials all knew one another because of their close relations with the throne and their common
political interests. Han Yü and Wang Ya had a long and special bond as classmates in the imperial
examinations. Other than the emperor, there was no one with finer tea than Wang Ya. Other than
the late saint of tea, Lu Yü, there was no more celebrated connoisseur than Lu T’ung. This being the
case, Wang Ya and Lu T’ung fulfilled mutual interests. Lu was a frequent visitor to the minister’s
mansion in the garden district near the southern gate of Ch’ang’an, spending time there as the
Wang’s house guest, writing poetry and enjoying as much of the rarest tea as he could possibly drink.
As described in the "Song of Tea," Lu’s capacity for tea was more than considerable, and in terms of
the common practice of tea, his tolerance and use of its physiological effects was extraordinary. Lu
T’ung did not stir long nor far from the Wang mansion.
Není známo, jestli se Lu T'ungovi dostalo nëjakého ujistëní od jeho patrona. Spousta čajových dëlníků
si jen pohoršila. Ačkoliv Meng Chien mël vliv, nemël žádnou moc ohlednë smëřování státní čajové
politiky. Tato pravomoc náležela Wang Yaovi, hlavnímu ministrovi císařského dvora v Ch'ang'an.
V roce 835 se Wang Yaovi podařilo ovládnout Komisy Čajového Monopolu (chüeh-ch'a shih) finančního úřadu, který dohlížel na výbër daní z čaje. Wang byl de facto čajovým carem a v dobë
pozdních T'angů hrál rozhodující roli při danëní čaje. V otázce ovládání čaje se Lu T'ung přiklonil
k Wang Yaovi, s nímž ho seznámili Meng Chien a Han Yu. Všichni úředníci se mezi sebou znali, neboť
mëli blízký vztah k trůnu i společné politické zájmy. Han Yua a Wang Yaa pojilo navíc i silné letité
pouto, neboť byli spolužáky u císařských zkoušek. Mimo císaře nebylo nikoho, kdy by mël jemnëjší čaj
než Wang Ya. Vyjma čajového svëtce Lu Yuho nebyl nikdo slavnëjší než znalec Lu T'ung. Do je důvod,
proč mëli Wang Ya a Lu T'ung společné zájmy. Lu T'ung často návštëvoval ministrovo sídlo nacházející
se v zahradní čtvrti v blízkosti jižní Ch'ang'anské brány, jako Wangův domácí host v nëm trávil svůj
volný čas, psal poezii a užíval si nejvzácnëjší čaje, které mohl pít. Jak zmiňuje "Píseň Čaje",
Lu T'ungova spotřeba čaje byla značná a byl mimořádnë fyzicky disponovaný a odolný. Lu T'ung
opouštël Wangovo sídlo jen na kratší dobu a přebýval poblíž nëj.

When Wang Ya took control of the Commission, the T’ang tea market was well established and
thriving. In the eighth century, when Yang-hsien tea was first presented to the throne, Lu Yü noted
that the inaugural tribute sent ten thousand ounces of caked tea. Production was labor intensive, the
leaves handpicked during the early morning hours of a few absolutely clear, cloudless days. Each tea
cake weighed less than an ounce but hundreds of thousands of leaf buds were required to make
every cake. The tea was much admired by the emperor, who ordered regular tribute from Mount Kuchu in 770 A.D. An imperial estate was then established in Huchou to produce Yang-hsien for the
throne. Not only was the tea of excellent quality but high in production as well. By 781 A.D., the
annual tea tribute was over one thousand pounds; the amount grew exponentially as each year
passed. In the ninth century A.D., thirty thousand peasants harvested the annual Yang-hsien crop;
the leaves were processed by a thousand more. Multiplied by the other imperial estates plus private
and corporate tea production, the work force devoted to tea throughout the empire was as great as
any other product and mitigated only by the harvest seasons. In 817 A.D., nearly one million pounds
of tea were stored in the emperor’s two private treasuries alone. The open market for tea was even
more vast and supplied a great demand within the country and abroad. In terms of consumption,
market and production, tea was so ubiquitous that it was treated as a veritable commodity. Tea
became a common thing -- a necessity of life -- and as a necessity, it was, of course, taxed.
Když Wang Ya ovládl Komisi, T'angský čajový trh byl dobře zavedený a prosperující. Když byl v osmém
století Yang-hsienský čaj poprvé představen trůnu, Lu Yu poznamenal, že zahajovací hold obsahoval
deset tisíc uncí pečeného čaje. Jeho výroba byla pracná, neboť listy se ručnë trhaly v časných ranních
hodinách bëhem nëkolika naprosto jasných bezmračných dní. Každý čajový koláč vážil ménë než unci,
a přesto každý obsahoval statisíce pupenů. Císař si čaj velmi oblíbil a tak v roce 770 nařídil
/čajový pozn. př./ pravidelný hold z hory Ku-chu. Ve Fuzhou byl založen císařský statek, který
Yanghsienský čaj produkoval pro trůn. Nejenže čaj byl vynikající kvality, ale byl také skvële
zpracován. Od roku 781 přesahoval roční hold tisíc liber čaje; objem rostl každým rokem
exponenciálnë. V devátém století sklízelo úrodu Yang-hsienu třicet tisíc rolníků a další tisíce
zpracovávaly lístky. Společnë s dalšími, kteří se vënovali produkci čaje na ostatních císařských
statcích, soukromnë a v rámci obchodních společností, tvořili stëjnë početnou skupinu, jaká se
vënovala libovolnému jinému produktu a se jejich počet se snižoval pouze bëhem sklizní. V roce 817
bylo skoro milion liber čaje uloženo ve dvou samostatných soukromých císařových pokladnách.
Otevřený čajový trh byl obrovský a uspokojoval poptávku jak ve vlastní zemi, tak i zahraničí. Spotřeba
čaje, jeho produkce i obchod byly všudypřítomné a s čaj byl považován za plnohodnotnou
komoditou. Čaj se stal samozřejmostí - životní nezbytností - a jako každá nutnost byl samozřejmë
zdanën.

The first duty on tea was state imposed in 782 A.D. at ten percent of the average market price, the
same rate as lacquer, bamboo, and timber. In addition to the imperial tea gardens, fine teas were
produced without regulation by private and cooperative operations comprised of independent
farmers, monasteries, and landowners. Such teas were routinely recommended by local officials for
the annual tribute to the throne. In 793 A.D., the tea tax took the form of a ten percent trade duty
paid in cash by tea merchants. Annual revenues from tea were minor, amounting to one twelfth of
the cash brought in by the state salt monopoly. However, the tea revenues were considerable
enough to incite bureaucratic wrangling and misuse of funds, becoming an object of political and
finanacial import and institutional graft. Moreover, the market continued to expand along with high
profits, and tea thus became an attractive target for bandits, dishonest merchants, and corrupt
provincial officials. Yet, despite its problems, the tea market and the system to tax it worked
relatively well for over fifty years up until the disastrous policies of Wang Ya.
Stát stanovil první daň z čaje v roce 782 ve výši deseti procent z jeho průmërné tržní ceny, stejnë tak,
jako se oceňoval lak, bambus a dřevo. Kromë císařských čajových zahrad byl jemný čaj produkován
bez regulací soukromníky a družstvy, jejich členy byli nezávislí farmáři, kláštery a vlastníci půdy.
Tyto čaje byly bëžnë doporučovány místním úředníkům jako každoroční hold trůnu. V roce 793 čajoví
obchodníci platili v hotovosti deseti procentní daň z výše čajového obchodu. Roční příjmy z čaje byly
malé, pouze ve výši jedné dvanáctiny hotovosti, kterou utržil státní solný monopol. Nicménë, dosti
značné výnosy z čaje podnëcovaly byrokratické hašteření a zneužívání finančních prostředků, a staly
se předmëtem politického a finanční importu a rozkolu mezi institucemi. Navíc, jak se čajový trh stále
rozšiřoval, rostly i vysoké zisky, a čaj se stával atraktivním cílem pro bandity, nepoctivé obchodníky a
zkorumpované provinční úředníky. Navzdory problémům spojeným s čajovým trhem, daňový systém
pracoval pomërnë dobře po více jak padesát let, dokud nedošlo na katastrofální politice Wang Yaa.
The political fall of Wang Ya began with his paradoxical rise to the empire’s highest honor. In the fifth
month of 835 A.D. when the emperor appointed him Area Commander Unequaled in Honor (k'ai-fu it'ung san-ssu), a high honorific title equal in prestige to the Three Dukes of antiquity, the paramount
aides to the ruler and the highest possible rank in officialdom. The title permitted Wang Ya to staff a
private office in the outer palace, a privilege that greatly extended his already formidable power and
one that gave him a distinct advantage over his political enemies among the court officials and palace
eunuchs. With the blatant favoritism of the throne for Wang confirmed, the enmity of his opponents
grew and hardened. But much to their chagrin, Wang Ya became even more powerful.
Politický pád Wang Yaa se paradoxnë započal udëlením nejvyšší císařské pocty. V pátém mësíci roku
835 jej císař poctil čestným zdvořilostním titulem Velitel Prostoru Nepřekonatelný ve Cti /čínsky:
開府儀同三司 k'ai-fu i-t'ung san-ssu pozn. př./, který se svojí prestiží rovnal třem legendárním
vladařům z dob starovëku, byl udílen nadmíru důležitým rádcům panovníka a byl nejvyšší úřední
hodností. Titul umožňoval Wang Yaovým zamëstnancům, aby mëli soukromou kancelář ve vnëjším
paláci, což bylo privilegium, které významnë rozšířilo jeho už tak impozantní moc a dalo mu výraznou
výhodu nad jeho politickými nepřáteli mezi dvořany a palácovými eunuchy. Do očí bijící protekce
trůnu prohlubovala nepřátelství Wang Yaových protivníků. Jenže k jejich zlosti, Wang Ya byl stále
silnëjší.

In the tenth month, the emperor ordered the establishment of a new regulatory commission, the Tea
Monopoly, and Wang Ya was created a commissioner by imperial appointment. The move was in
response to internal stresses on tea production and uncertainties in the market that had grown over
several years. In 829 A.D., Ch’engtu, the capital of Szechwan, was sacked and large areas of the tea
growing region laid waste. Seasonal disruptions in tea harvests in other parts of the south finally
forced the state takeover of tea production. The emperor was advised to create the Tea Monopoly
by Wang Ya who stood to gain enormous wealth and power as its chief commissioner.
V desátém mësíci nařídil císař zřízení nové regulační komise - Čajového Monopolu - a císařským
výnosem jmenoval Wang Ya komisařem. Tímto krokem reagoval na vnitřní pnutí v produkci čaje i
po nëkolik let rostoucí nejistotë čajového trhu. V Ch'engtu, hlavním mëstë Sečuanu, bylo roku 829
vyplenëno a zpustošeno rozsáhlé území užívané k pëstování čajovníku. K rozhodnutí, že stát
převezme výrobu čaje, došlo poté, co na jihu, tedy dalších územích produkujících čaj, vypadly sezónní
skliznë. Vytvoření monopolu doporučil císař Wang Yaovi, který tak, coby vrchní komisař, získal
obrovské bohatství a moc.
As planned, Wang Ya acted swiftly and ruthlessly, enacting draconian measures to utterly change the
tea market. He ordered all production transferred and confined to state plantations; private
manufacture was illegal and prohibited. Even harsher rules were imposed. All tea plants were
ordered transplanted to government estates, and furthermore, private stocks of processed tea were
ordered destroyed. The reaction was immediate and predictable. The tea market fluctuated wildly on
rumors of the impending monopoly, petty officials made small fortunes trading in secret information,
merchant and connoisseurs hoarded stocks and hid inventories, shortages occurred and prices rose,
the market collapsed and a lucrative black market thrived, and displaced tea farmers and merchants
joined criminal gangs to deal in the business they knew best. Peasant and merchant opposition to the
policies was so overwhelmingly violent that the throne and court were advised that to enforce the
orders on tea the government would have to “exterminate the population, or force them into
resistance in the hills." Wang Ya hesitated but did not rescind his orders. Unknown to him, certain
events were already in play to bring down the Tea Monopoly and ensure Wang Ya’s sudden fall from
grace and mark his terrible end.
Jak se dalo očekávat, Wang Ya začal rychle a nemilosrdnë jednat přijetím drastických opatření, která
zcela zmënila čajový trh. Nařídil, aby byla veškerá výroba převedena výhradnë na státní statky a
soukromá výroba byla zakázána a postavena mimo zákon. Pravidla byla dokonce ještë tvrdší.
Z nařízení se všechny čajové závody přičlenily k vládním statkům a bylo nařízeno zničení soukromých
zásob již zpracovaného čaje. Nastala okamžitá a předvídatelná reakce. Povësti o blížícím se čajovém
monopolu divoce rozkolísaly čajový trh, nížští úředníci vydëlali celé jmëní na obchodu s tajnými
informacemi, obchodníci začali hromadit a ukrývat svoje zásoby, nastal nedostatek čaje a vzrostly
ceny, trh zkolaboval a černý trh se stal lukrativním, vysídlení rolníci a obchodníci se spojili
s kriminálními gangy, kteří se v podnikání vyznali lépe. Odbor rolníků a obchodníků byl vůči této
politice tak nesmírnë násilný, že trůnu a dvoru bylo doporučeno, aby je kvůli prosazení čajového
nařízení "v kopcích přimël k odporu nebo vyhladil". Wang Ya váhal, ale nemohl odstoupit od svých
rozkazů. Aniž to tušil, začaly se rozbíhat události, které smëřovaly ke svržení Čajového Monopolu a
zapříčinily náhlou ztrátu příznë předznamenávajíc jeho strašlivý konec.

Sweet Dew
Sladká Rosa
Ironically, it was the emperor who made certain that his favorite minister was destroyed. Emperor
Wen-tsung twice attempted to rid himself of the powerful eunuch clique that controlled the throne,
and twice he failed. The first plans were discovered when word was leaked. On his second try, Wentsung engaged two high courtiers to assassinate the chief eunuchs. The three agreed to absolute
secrecy. Distracted and tormented by his palace eunuchs and fearful of the secret scheme being
discovered, Emperor Wen-tsung gave little thought to warning Wang Ya about the plan. The plot
involved the report of an omen, the investigation of the event, and the ambush of the eunuchs and
their henchmen. The attack would take place in the early hours of the morning within the palace
precincts just outside the gates of the inner palace. The outer palaces held the court and
administrative offices of the bureaucracy. The inner palace was comprised of the emperor’s private
offices, halls, and residences, including the courtyards of his empress, consorts, and ladies. Wentsung’s personal secretaries, a few Han-lin scholars, were restricted to their offices and
accompanying the emperor. Staffed by eunuchs, the palace servants were the only other males
allowed within the inner palace. Under strong emperors, the eunuchs served the imperial household;
under weak emperors, the eunuchs served themselves and bullied and abused their masters. Wentsung was weak, but he wanted desperately to rid himself of his eunuch handlers. The plan was to
play on the superstitions of the eunuchs and lure them from the inner to the outer palace and kill
them before the purge was stopped by the eunuch-controlled palace army.
Je ironií, že právë císař zapříčinil zničení svého oblíbeného ministra. Císař Wen-Tsung se už dvakrát
neúspëšnë pokoušel zbavit silné kliky eunuchů, která ovládala trůn. První plán se nevydařil, když
došlo k úniku informací. Rovnëž při druhém pokusu chtël Wen-Tsung zavraždit přední eunuchy
pomocí vysokých dvořanů. Tři z nich souhlasili s absolutním utajením. Kvůli strachu z prozrazení
utajovaného plánu roztržitý a eunuchy ztrápený císař Wen-Tsung udëlal jen málo proto, aby varoval
Wang Ya v souvislosti s chystým zámërem. Spiknutí zahrnovalo poplašnou zprávu, vyšetřování
události, přepadení eunuchů a jejich poskoků. K útoku by došlo v časných ranních hodinách na půdë
paláce, konkértnë tësnë před branami vnitřního paláce. Vnëjší palác drželi eunuši a správní úřady
byrokracie. Vnitřní palác se skládal z císařových soukromých kanceláří, hal a rezidencí, včetnë
nádvořích pro jeho císařovnu, chotë a dámy. Wen-Tsungovi osobní sekretáři a nëkolik Han-linových
učenců by se zdrželi ve svých kancelářích a doprovodili císaře. Jediní muži, kteří se vedle eunuchů
mohli nacházet ve vnitřním paláci, byli palácoví služebníci. V případë silných císařů eunuši sloužili
císařské domácnosti; v opačném případë sloužili sami sobë, a zneužívali a šikanovali slabé císaře.
Wen-Tsung byl slabý, ale chtël se zoufale zbavit svých manipulátorských eunuchů. V plánu bylo využít
povërčivosti eunuchů a vylákat je z vnitřního paláce do vnëjšího, kde by byli zabiti dřívë, než by vše
překazila palácová garda řízená eunuchy.

In the early hours of the twenty-first day of the twelfth month, 835 A.D., a report of an auspicious
omen was brought to the emperor. Sweet dew had descended from Heaven and formed on a
pomegranate tree growing in the court of the Chin-wu Guard in the outer palace. Sweet dew was
Heaven’s blessing on a sovereign and his good and moral rule. The celestial sign was doubly
auspicious because the Guard was named after the fabulous Chin-wu, a mythical bird that warded off
pestilence and misfortune. Wen-tsung sent the chief eunuch to investigate the matter. Leaving the
inner palace through a gate into the outer palace, the eunuch and his assistants walked quickly in
anticipation of seeing the miracle. Believing that sweet dew endowed longevity and even immortality
to those who drank it, the more audacious among them imagined licking a drop or two from the
leaves of the tree. As they arrived, they were suddenly shocked to hear the clank of weapons and
glimpse armed men hiding behind curtains. They fled back through the gates of the inner palace,
raising an alarm. The chief eunuch ordered Wen-tsung hustled off deep within the inner palace,
isolating him from the conspirators. Then the palace army was summoned. Garrisoned on ready alert
just west of the capital, the palace army of fifteen thousand troops was directed by eunuch
commanders. A vanguard of five hundred was dispatched. As the soldiers entered the outer palace,
the officials within were unaware of the danger.
V časných ranních hodinách dvacátého prvního dne dvanáctého mësíce roku 835, byla císaři podána
zpráva o příznivém znamení. Sladká rosa sestoupila z Nebes na granátovník /jinak též marhaník,
strom plodící granátová jablka, pozn. př./, který rostl pod ostrahou ve vnëjším paláci na dvoře v Chinwu. Sladká Rosa byla Požehnáním Nebes pro panovníka, pro jeho dobro a pro morální pravidla.
Nebeské znamení bylo dvojnásob příznivé, protože Stráž byla pojmenována po pohádkovém Chin-wu,
bájném ptáku, který zažehnával mor a neštëstí. Wen-Tsung poslal vrchního eunucha, aby vëc vyšetřil.
Eunuch se svými pomocníky vyšli branou z vnitřního paláce a spëchali, hnáni touhou spatřit zázrak.
Vëřili, že Sladká Rosa, je-li vypita, prodlužuje život nebo dokonce dává nesmrtelnost tëm, kdo byli
natolik smëlí, že olízli jednu nebo dvë kapky přímo z listů stromu. Jakmile dorazili, překvapilo je
řinčení zbraní a zahlédli ozbrojence, jak se schovávají za závësy. Utekli zpët branami vnitřního paláce
a spustili poplach. Vrchní eunuch izoloval Wen-Tsunga od spiklenců tím, že mu nařídil, aby šel
hloubëji do útrop vnitřního paláce. Následnë byla povolána palácová garda. Patnácti tisícová posádka
vedená eunuchy čekala kousek za západním okrajem hlavního mësta. Vyrazil předvoj pëti set vojáků.
Úředníci si uvëdomovali nebezpečí, neboť do vnëjšího paláce vstoupili vojáci.

That morning, Wang Ya left the Secretariat for a meeting and then returned to attend a banquet.
Although Wang Ya had nothing to do with the coup against the eunuchs, he knew that something
was awfully wrong when the feast was suddenly interrupted: “Before anyone had set down their
chopsticks,” soldiers entered the gates, killing everyone they came across. Escaping by luck, Wang Ya
and others fearfully made their way to the tea market in the Yung-ch’ang ward where they were
surrounded and captured. More than a thousand died within the outer palace as the slaughter
continued throughout the day. Thousands more died in the following weeks as officials, their
families, friends, and servants were hunted down by the eunuchs, imprisoned and killed. Any reason
was enough to earn suspects slow torture and death. The massacre eliminated the clans of eleven
high officials. History remembered the attempted coup to oust the eunuchs as the Sweet Dew
Incident.
Toho rána Wang Ya odešel ze Sekretariátu kvůli schůzce a pak se vrátil, aby se zúčastnil hostiny.
Ačkoliv nemël nic společného s pučem proti eunuchům, tušil, že je nëco hodnë špatnë, když byl náhle
přerušen svátek: vojáci přišli branou a zabíjeli každého, koho potkali, takže "než kdokoliv odložil svoje
hůlky," byl mrtev. Wang Ya a další unikli jenom díky štëstí, vystrašeni hledali útočištë kolem čajovém
trhu v Yung-Ch'angu, kde byli nakonec obklíčeni a zajati. Ve vnëjším paláci zemřelo více jak tisíc lidí a
zabíjení pokračovalo celý den. Další tisíce lidí zemřely bëhem následujících dnů, kdy s pomocí
eunuchů byli chyceni, vëznëni a zabíjeni jak úředníci, tak i jejich rodiny, přátelé a sluhové. Stačilo
bezdůvodné podezření, aby došlo k pomalému mučení a smrti. Masakr eliminoval jedenáct klanů
vysokých úředníků. V historii je tento pokus o převratné vyhnání eunuchů uvádën jako incident
Sladká Rosa.
In the garden district, troops streamed through the city’s south gate and broke into the mansions of
three chief ministers. At the time, Lu T’ung was visiting Wang Ya and staying with the minister as an
honored guest. At the Wang residence, a dragnet was formed to catch anyone in the house. Put up in
a guest room, Lu T’ung was among the last to be found. It was easy to imagine Lu as usual abed and
sound asleep. For the last time in his life, Lu T’ung was rudely awakened by a soldier. Angry and
indignant, Lu dared the armed man to touch him and promised the harshest retribution from the
chief minister. The soldier gruffly ignored his sputtering and manhandled him into a room already
filled with servants and family. Everyone was put in chains and dragged away. In prison, Lu was
abused, tortured, and put on trial. Falsely accused of conspiracy, Lu T’ung was found guilty and
sentenced to death.
Od mëstské brány se valili vojáci do Zahradní čtvrti, kde se vlámali do sídel třech hlavních ministrů.
Lu T'ung byl právë na návštëvë u Wang Yaa, kde přebýval jako vážený host. Zátah v rezidenci se
vztahoval na všechny přítomné. Lu T'ung byl nalezen jako jeden z poslední v domë pro hosty.
Je snadné si představit, jak tvrdë spal na lůžku. Naposledy v životë byl hrubë probuzen nëjakým
vojákem. Vzteklý a rozhořčený varoval ozbrojeného muže, aby se ho ani nedotknul a slíboval mu
nejtvrdší odplatu od hlavního ministra. Voják stroze ignoroval jeho drmolení a strčil ho do místnosti
naplnëné sluhy a rodinou. Všechny spoutali a odvedli pryč. Ve vëzení byl Lu T'ung týrán, mučen a
postaven před soud. Na základë falešného obvinëní ze spiknutí byl shledán vinným a odsouzen
k smrti.

Although as innocent of the crime as Lu T’ung, Wang Ya suffered great pain and humiliation during
the Sweet Dew Incident. The eunuchs tortured him, extracting false confessions that condemned his
entire clan. After trial, Wang was paraded through Ch’ang’an by three hundred cavalry. Past the
shrines, round the merchant and trade quarters, the cavalcade wended its way through the capital
and headed for the Western Market where it halted at the execution ground. The place was known
as Lone Willow, named for the solitary, forlorn tree that grew there. By the time Wang Ya was
dragged beneath its drooping limbs, the tree was besieged by an angry mob that rushed from the
mean streets of the city to taunt and glare at the hated head of the Tea Monopoly. Wang Ya stood
dazed and unaware as the soldiers quickly stepped away from him, leaving him standing alone as the
first rock hit him. With each stone thrown, the crowd’s murderous rage grew. When at last the man
fell and died, it drained away, soundless and exhausted.
Ač byl Wang Ya stejnë nevinný jako Lu T'ung, byl bëhem inncidentu Sladké Rosy ponížován a hodnë
trpël. Nejenže ho eunuši na základë falešného přiznání mučili, ale také odsoudili celý jeho klan.
Když soud skončil, Wang doprovázen tři sta jezdci putoval Ch'ang'anem. Kavalkáda procházela kolem
svatyní, obchodů a tržišť a nakonec zamířila k západnímu trhu, kde se zastavila u popravištë.
Tomu místu se říkalo Osamëlá vrba, podle stromu, který tam osamële a opuštënë rostl. V dobë, kdy
dotáhli Wang Yaa pod jeho převislé vëtvë, byl strom obklopen rozzuřeným davem, který přibëhl
z mëstských uliček, aby se mohl nenávidëné hlavë Čajového Monopolu posmívat a spílat jí. Wang Ya
byl omámený a nic netušil, když tu se kolem nëj vojáci náhle rozestoupili a nechali ho osamële stát, až
jej trefil první kámen. S každým dalším hozeným kamenem rostl vražedný vztek davu. Když Wang Ya
nakonec padl a umíral, mlčel a byl vyčerpaný.
It was not recorded how Lu T’ung died, but it was quite certain that he was executed under the bare
branches of Lone Willow. The wrath of the eunuchs was terrible. When they discovered they held the
author of "Eclipse of the Moon," they were without pity. When they finished with him, Lu T’ung was
a hollow wreck of a man. The only mercy accorded him was when they finally killed him. Whoever
took his body for burial observed the barest ceremony; what was done was hasty and scant. The
paucity of Lu’s grave dismayed the few friends who ventured there to pay their last respects. The
poet Chia Tao set to verse a remembrance titled "Lamenting Lu T’ung":
Nedochovalo se, jak Lu T'ung zemřel, ale je docela jisté, že byl popraven pod holými vëtvemi
Osamëlé Vrby. Hnëv eunuchů byl strašný. Jakmile zjistili, že zadrželi autora "Zatmëní Mësíce," nemëli
slitování. Když s ním skončili, z Lu T'unga byla prázdná troska. Po jeho smrti se mu dostalo jediné
milosti. Jeho tëlo pohřbili za nejnutnëjšího obřadu; ukvapenë a mizernë. U Lu T'ungova hrobu se
jenom hrstka zdrcených přátel odvážila uctít jeho památku. Básník Chia Tao vzpomnël ve svých
verších "Oplakávání Lu T'unga":

A worthy man, albeit no official, is dead.
Even those unrelated to him are sad.
The Void causes ancient spirits to weep
On getting yet another new neighbor.
For the forty years of his adult life,
He wore only clothes of plain cloth.
The Son of Heaven never summoned him,
So who in Hell pursued him?
His friends in Ch’ang’an, entrusted with his orphaned children,
Suddenly deserted them.
The small stone marker beside his tomb is wanting,
The inscribed lines, uneven and confused.
There is no money to buy the pine to plant at his grave
But shoots of artemisia grow there naturally ...
Ač ne fromálně, přesto úctyhodný člověk, je mrtev.
Dokonce i ti, kdo nejsou s ním spříznění, smutní.
Prázdnota způsobuje, že staří duchové plačí
Kvůli dalšímu novému sousedovi.
Po čtyřiceti letech, ve své dospělosti,
Na sobě měl pouze oblečení z obyčejných hadrů.
Syn Nebes ho nikdy nepředvolal,
Tak kdo si ho v Pekle všímá?
Jeho přátelé v Ch'ang'an si svěřili jeho osiřelé děti,
Které náhle opustil.
Malý kamenný strážce vedle jeho hrobu je nedokonalý,
Napsané řádky nerovnoměrné a zmatené.
Nejsou peníze na nákup borovice k jeho hrobu
Ale výhonky pelyňku tam rostou přirozeně ...
Chia Tao described the aftermath of Lu T’ung’s death in the starkest terms. Lu’s children, fatherless
and motherless, were abandoned on the hard streets of the capital, forsakened by the very people
meant to protect them. As an accomplished and admired man, Lu T’ung deserved a stone stele
inscribed with belles-lettres and lavish praise, but the marker at his grave was small, its inscription
inadequate; the few columns crooked, the meager words jumbled. The tree traditionally planted at a
new tomb was missing. The only thing passing for the pine sapling that should have honored him was
the artemisia growing wild on his grave. The presence of the little plant seemed a comfort. Like an
ancient recluse, the hearty herb survived the cold of winter, its buds potent and sprouting from old,
dried stems in spring. The bleak and paltry scene of the grave completed the destruction of Lu Tung’s
life and art, a thought so unbearable that Chia Tao turned away to speak to the poet’s spirit, crying
out promises to remember him by cherishing his literary remains.
Strom, který byl tradičnë vysazován u nového hrobu, chybël. Jediné, co vzdálenë připomínalo
borovici, byla Artemisia divoce rostoucí na jeho hrobë. Přítomnost malého rostlinky působila jako
komfort. Podobnë jako starý samotář, vytrvalá bylina přežila chladnou zimu, aby na jaře vyrašily její
silné pupeny a vyklíčila na starém, uschlém stonku. Bezútëšná a ubohá scéna u hrobu zvršila zkázu
Lu-tunga života i umëní, což byla pro Chia Tao tak nesnesitelná myšlenka, že se obrátil na básníkova
ducha, slibuje, že na nëj bude vzpomínat a ochraňovat jeho literární pozůstalost.

For centuries, the Sweet Dew Incident served as a stern warning to all emperors and ministers
against the power of eunuchs. The caveat extended to everyone, even to poets and tea connoisseurs
whose innocuous, cultural pastimes might nonetheless get them killed. In the case of Lu T’ung, his
fondness for tea did indeed lead in unexpected ways to his complete and utter demise. It was no
small cruelty that “sweet dew” -- Heaven’s blessing or beautiful tea -- had such devastating cause
and effect. Time was also brutal to Lu T’ung. His poetry was all but forgotten, notwithstanding the
poet Chia Tao’s vow before Lu T’ung’s grave to remember him:
Po celá staletí sloužil incident Sladké Rosy jako vážné varování všem císařům a ministrům před sílou
eunuchů. Varování se vztahovalo na všechny, dokonce i na básníky a čajové znalce, jejichž
sic neškodná a kulturní zábava, mohla přesto zabíjet. V Lu T'ungovë případë jej jeho láska k čaji
skutečnë nečkaným způsobem přivedla k úplnému a naprostému zániku. Bylo dosti kruté, že právë
"Sladká Rosa" - to požehnání Nebes - a nádherný čaj vedly k takovým destruktivním příčinám a
následkům. I čas byl k Lu T'ungovi brutální. Jeho poezii všichni zapomnëli, ač básník Chia Tao sliboval
u Lu T'ungova hrobu, vzpomínaje:
The poems you sent me while alive,
I hold and read, tears flowing.
From now on, I will revere them all the more,
Treasuring them deeply, afraid to lose them.
Během svého života jsi mi posílal básně,
Držím je a čtu, slzy mi tekou.
Od této chvíle je budu ctít o to více,
Hluboce je ochraňuje, v obavách o jejich ztrátu.
For the poetry of Lu T’ung, the long-term consequences of the Sweet Dew Incident were unintended
but nevertheless severe. Despite the faith of Chia Tao, the vividly beautiful and grotesque images
conjured up in Lu T’ung’s verses nearly disappeared. The hapless poet was again condemned.
Considered by critics a “minor” poet, his work was ignored or denigrated for his strange and fantastic
“flights of fancy." Through the ages, all that was left in the anthologies were a few prose poems,
most notably "Eclipse of the Moon" and the "Song of Tea." It is perhaps fitting that these two works
endure as his most famous. With each passing century, the despised and long forgotten “demon
frogs” are overshadowed, defeated again and again; the lunar poem and its defiant, sarcastic words
delighting generations of readers just as it lifted the brows of officials in times past. Revenge, like tea,
is bitter and sweet. In some consolation to his spirit, Lu T’ung’s brilliant verse on seven wondrous
bowls -- the Song of Tea -- continues to be sung in the minds of tea-drinkers to this day. And at each
silent singing, Master Jade Stream remains immortal, soaring above the tea lands, winging away to
the far and mystic Isles of P’englai.
Ač neúmyslnë, přesto byly pro Lu T'ungovu poezii dlouhodobé důsledky incidentu Sladká Rosa
závažné. Navzdory víře Chia Taoa, živé a krásné bizarní obrazy, které vykouzlil Lu T'ung, témëř
zmizely. Nešťastný básník byl znovu odsouzován. Kritici si jej považovali jako "menšího" básníka, jeho
práce byla ignorována nebo pomlouvána pro své zvláštní a fantastické "lety do fantazie." Nëkolik
prozaických básní však bylo v průbëhu vëků ponecháno v antologiích, kupodivu právë
"Zatmëní Mësíce" a "Píseň Čaje". Je možná příznačné, že právë tato dvë díla přetrvala jako jeho
nejslavnëjší. S každým dalším stoletím opovrhovaný a dávno zapomenutý "Démon žáby" byl znovu a
znovu zastíňován a porážen; mësíční báseň a její vzdorné, sarkastické verše tëšily celé generace
čtenářů stejnë tak, jako po staletí zvedaly obočí úředníků. Odplata byla - stejnë jako čaj - hořká i
sladká. Pro klid Lu T'ungova ducha, jeho brilantní verše o sedmi podivuhodných miskách - Píseň o čaji,
zní v myslích pijáků čaje až do dnešních dní. A při každém tichého zpëvu se Mistr Nefritového Proudu
stává nesmrtelným, tyče se nad zemëmi čaje, letë daleko až ke vzdáleným a mystickým ostrůvkům
P'englai.

