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INSTITUT RENESANCE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Z. Ú.
 SEKCE ČAJOVÉ KULTURY 

XVI. DNY ČAJE & KERAMIKY SOBOTA 15. 6. 2019 / BRNO

@dnycajeakeramiky SVČ Lužánky, Lidická 50

11:30 OHLÉDNUTÍ I.  OD EGYPTA PŘES ŠEN-NUNGA AŽ PO PÁD DYNASTIE ŠANG
12:30 OHLÉDNUTÍ II.  OD KOCOVINY PŘES SALÁT AŽ PO ERÁR PRO ARMÁDU
13:30 OHLÉDNUTÍ III.  DHARMA ČAJE →OD SIDDHÁRTHY PO DARUMU
14:30 OHLÉDNUTÍ IV.  ČAJ V POJETÍ TAOISMU → OD LU YUHO PO LU TUNGA
15:30 OHLÉDNUTÍ V.  ČAJ VE SLUŽBÁCH MNICHŮ, POUTNÍKŮ & DIPLOMATŮ
16:30 OHLÉDNUTÍ VI.  ČAJ NA HEDVÁBNÉ STEZCE → OD ARABŮ PO MARKA POLA
17:30 OHLÉDNUTÍ VII.  NA VLNÁCH RENESANCE → PŘÍCHOD ČAJE DO EVROPY
18:30 OHLÉDNUTÍ VIII. RUDOLFŮV ČAJ → ODKAZ SVÁRŮ PROTESTANTŮ S KATOLÍKY
19:30 BONUS  FENOMÉN & PERSPEKTIVY ČESKÉ ČAJOVÉ KULTURY

ZA ČAJOVOU HISTORIÍ
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„To ordain conscience for Heaven and Earth, to secure life and fortune for the people, 
to continue the lost teachings of past sages, and to establish peace for all future generations.“

Čang Caj (1020–1077)



SÓŠICU SEN: JAPONSKÁ CESTA ČAJE
„Po dlouhá léta byl čaj všeobecně používaným nápojem všude ve světě. Je známo, že už roku 

2780 před naším letopočtem objevil jeden Číňan, který se zajímal o účinky různých bylin, 
kořínků a rostlin, že z listů čajovníku lze uvařit osvěžující nápoj, jenž zmírňuje únavu. “

JANA ARCIMOVIČOVÁ & PAVEL VALÍČEK: 
VŮNĚ ČAJE

„Číňané přisuzují čaji božský původ. Za jeho objevitele považují svého císaře Šen-nunga, což
znamená v překladu Božský rolník. Byl to údajně druhý císař legendární éry, který vládl v
letech 2737–2697 př. n. l. Byl bezpochyby velmi zajímavou postavou. Legendy, které se o něm
zachovaly, ho líčí jako objevitele pluhu, zakladatele obchodu, skvělého léčitele, zakladatele
hygieny a také objevitele čaje. Pověst dokonce tvrdí, že tento císař měl průhledné vnitřnosti a
mohl tak bez problémů sledovat, jak jeho tělo reaguje na různé druhy bylin. Příběh, který nás
zajímá je kupodivu ve většině pramenů přesto, že patří do oblasti legend, velmi přesně
datován.
Jednoho jarního večera roku 2737 před naším letopočtem seděl císař Šen-nung u ohniště a
převařoval si jako vždy v kotli vodu na pití. Oheň praskal a syčel, protože císař přikládal čerstvé
větvičky stromů, které kolem rostly. Ožehlé listy se vznášely v horkém vzduchu a pak pozvolna
klesaly. Napadaly také do vařící se vody. Císař je nejprve chtěl vylovit, ale zaskočila ho
přitažlivá vůně, která z kotle vycházela. Ochutnal a nevycházel z údivu nad osvěžující chutí,
kterou nápoj měl.“



2737 BC
ROK ČAJE
tj. před 4775 lety

ŠEN-NUNG
 známý jako „Božský oráč“
 mýtický objevitel čaje
 jeden z prvních tří 

„vznešených“ vládců
 „autor“ nestarší knihy

„Šennungova herbáře“
známého jako 
„Materia medica“

TŘI VZNEŠENÍ VLADAŘI
a) Suej Žen / Fu-si / Šen-Nung
b) Fu-Si / Suej Žen / Šen-Nung (ve dvou pramenech)
c) Fu-Si / Nü Wa / Šen-Nung
d) Fu-Si / Ču Žung / Šen-Nung
e) Fu-Si / Šen-Nung / Ču-Žung
f) Fu-Si / Šen-Nung / Suej Žen
g) Fu-Si / Šen-Nung / Chuang-Ti (tato verze převládla)

Poslední varianta posloupnosti vznešených vladařů pochází z
„Knihy dokumentů“ – ta je nejstarším sbírkou o čínský dějinách,
jež je součástí tzv. „Pěti kanonických textů“, jejichž kompletace je
připisována Konfuciovi (551-479 BC). Původní knihy byly zničeny
r. 213 BC za vlády 1. císaře. Výnos o ničení knih byl odvolán až
roku 190 BC. Následně byly původní texty rekonstruovány a
kompletovány z dochovaných fragmentů a vyprávění pamětníků.
Vznikly tak různě přesné texty, které měly vlastní míru
věrohodnosti, autory, objevitele i další osud (zařazení do kánonu,
výkladové dodatky starých pojmů…) Za nejstarší věrohodnou část

knihy se dnes má pět prohlášení z období Západních Čou 
(1100 až 771 BC). Kapitoly o mýtických vladařích 

včetně Šen–Nunga vznikly pravděpodobně až 
na počátku 4. stol. AC. Ve těchto Konfuciových

„Pěti kanonických spisech“ je v „Knize písní“ 
v oddílu „Ódy na Bei“ v písni „Lamentace 

zapuzené ženy“ i nestarší zmínka 
o „hořké travině :“, což byl znak i pro čajovník:  

„Kdo říká, že thu荼 je hořký? Je sladký jako tsi.“

POZDNÍ 
NEOLIT

KULTURA 
LUNG–ŠAN

(3 000 – 2 000 BC)



FU-XI & NÜVAŠEN-NUNG

CANG JIE CHUANG-ŤI2650      BC



ČECHY – MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ
Co předcházelo? Praha za starší doby kamenné - Jenerálka
Již ve starší době kamenné, tedy před více jak 30 000 léty, bylo na Jenerálce významné
tábořiště tehdejšího člověka, jedno z nejdůležitějších v Čechách. Obyvatelé byli potulní
lovci, putující krajinou za zvěří. Lid měl potřebné nástroje: čepele nožů, škrabadla,
vrtáčky, jehly atd. vyrobené z pazourků. Podnebí bylo tehdy v našich krajích velice
studené a současně s tehdejším člověkem žili tu mamuti, jeskynní medvědi, sobi a
divocí koně. Ještě za plného trvání starší doby kamenné vymizelo lovecké obyvatelstvo
a země zůstala dlouhou dobu neosídlena, neboť prodělávala pozvolný převrat
přírodních poměrů. Velké záplavy řek odpadly a rovněž i Vltava se vryla do tvrdých
skal. Diluviální zvířena úplně vymizela. V pražském okolí je známo pouze jedno místo,
kde byly zjištěny stopy činnosti diluviálního člověka. Je to cihelna na Jenerálce.

Malovaná keramika neolithická v Čechách a i českého eneolitu
(studie O keramice nordické a durynské). Pohřben u sv. Matěje.

Josef Antonín Jíra
(19./7/1868–22/1/1930)
byl český archeolog, z jehož
četných výzkumů v Bubenči,
Dejvicích, Podbabě, na Hanspaulce,
je za nejvýznamnější považován výzkum
v Šárce, který mu umožnil vytvořit
vývojové schéma českého neolitu, které
poprvé zveřejnil v roce 1910 ve studii:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Eneolit


ŠÁRECKÉ HRADIŠTĚ/PRAHA

V mladší době kamenné asi před 2500 až
3000 lety před Kristem byly osady v místech dnešního Bubenče, Dejvic, Podbaby a v Šárce.
Hlavně nad Džbánem bylo významné hradisko, kde se soustřeďoval živý obchodní ruch. Lid
dovedl brousit a hladit nástroje potřebné k domácím pracím a k primitivnímu obdělávání
polí, měl již znalost hrnčířství. Nádoby byly kulovité nebo polokulovité a jemnější byly
pokryty po téměř celé ploše vyrytým ornamentem závitnice (voluty). Obydlí bývala částečně
zapuštěna do země a steny proutím vypletené byly omazány hlínou.

Těla mrtvých byla svázána a ve skroucené poloze
položena do hrobu, a to proto, aby duch, který tělo opustil, 

se znovu nevracel a neznepokojoval v podobě přízraků. 
Nebožtíkovi byly dány do hrobu ozdoby a nástroje. 

Dle vykopávek lze soudit, ze již v této době byla osada 
na rozhraní Bubenče a Šárky při nynějším průplavu 

a tato osada se v mladší době rozšířila k Bubenečskému 
nádrazí, hřbitovu Ve Struhách a cihelně Julisce. 

Tomu nasvědčuje nález kulturních 
Jam v těch místech a v nich 

shledané nádoby, střepy nádob, 
kamenné nástroje, zlomky mlatů a

kladiv, úštipky pazourků aj.



STONEHANGE – I. vývojová fáze
Vnější val stál už kolem r. 3100 BC, 
ostatní prvky až po 2600 BC.

Na území Čech a Moravy doznívá střední eneolit (3400–2800 BC)
začíná se užívat měď na šperky, možná i vůz, staví se hradiště.

Tripolská kultura prosperovala v oblasti dnešního Rumunska, Moldávie či Ukrajiny v letech 
5200 až 3000 BC. Malované nádoby byly vyráběny bez hrnčířského kruhu. 

EVROPA



Faraon DŽOSER & stavitel IMHOTEP
 první faraon z III. dynastie muž nekrálovského původu
 vládl kolem dvaceti let  postupně získal pozice velekněze i vezíra
 počátek 26. století př. Kr.  jediný nefaraon, který byl uctíván jako božstvo 
 nechal si zbudovat první pyramidu  proslul jako kněz i léčitel
 Džoserova pyramida se nachází v Sakkáře  spisovatel i filozof 
 je známá jako „Stupňovitá pyramida“  geniální stavitel
 navázala na hrob (mastabu) jeho předchůdce měl vlastní kult
celý jeho život se dostavovala  odkazují se na něj
zemřel před jejím dokončením tajné spolky – zednáři atp.

 historicky prokázán

Stupňovitá pyramida
 původně „lavicový“ hrob jeho předchůdce
 opakovaně ji dostavoval a rozšiřoval
 Jeho součástí byly i hroby jeho manželek
 Imhotep k práci využil volné dny mezi setím a sklizní obilí
 obnažené podloží dal dorovnat vápencem
 tj. první použití kamene místo cihly v historii
 obklopil pyramidu mohutným chrámovým komplexem
 celý zádušní komplex obezdil a obehnal vodním příkopem
 pod pyramidou je vícero nepropojených labyrintů chodeb a 

místností s pastmi
 vstup do podzemí byl ze severního chrámu
 zloději si ve starověku vykopali vlastní chodbu
 část interiéru hrobky poničená zemětřesením
 první  archeologický průzkum inicioval Napoleon Bonaparte

EGYPT
2 592 – 2 566 BC



ENMEBARAGESI byl panovník Kiše v letech 2630 – 2600
BC. Je prvním historicky doloženým panovníkem
Mezopotámie. Zmiňuje se o něm i epos o Gilgamešovi,
když Gilgameš, král Uruku, poráží Kiš. V pasáži
věnované válce mezi městy Uruk a Kiš je město Kiš
vedené synem Enmebaragesiho, králem Aggou.

 GILGAMEŠ 26. stol. BC byl vládcem I.
dynastie sumerského města Uruk a byl
oslavován jako hrdina a vzor přátelství a
ctností v „Eposu o Gilgamešovi“

MEZOPOTÁMIE

Gilgameš odmítne vzdát se Kiši a
rozhodne se bojovat. S pomocí
svého přítele Enkidua a svého
početně slabšího vojska učiní
smělý výpad, rozpráší nepřátele a
zajme nepřátelského krále. Ušetří
však jeho život a propustí jej i s
jeho vojskem ve jménu přátelství a
se slovy: „Král by neměl zabíjet
krále.“



Raněharappská kultura
(podle města Harappa)
Mohendžodaro (dnes Pákistán)
Vzniklo kolem 3000 BC
Opuštěno 1900 BC

INDIE

RANĚHARAPPSKÁ DOBA
(RANĚ BRONZOVÁ ÉRA)

3 300 – 2 600 BC



DYNASTIE ŠANG 1700 – 1100
„Čou-Sin, poslední vládce Šangů, rozvrátil řád na zemi. Zabil knížete Kueje a
nechal z něho udělat sušené maso, které nabídl jako pohoštění lenním knížatům.
Na základě toho vévoda z Čou pomohl králi Wuovi Čousina ztrestat…“

Ve druhé polovině dvanátého století před naším
letopočtem se začal projevovat úpadek čínské dynastie
Šang tím, že někteří kmenoví náčelníci začali posílat
tribut formou darů raději králi Ji Changovi (姬昌, 1152
př. Kr. – 1056 př. Kr., vládl 1099 př. Kr. – 1050 př. Kr.), než
vládnoucím Šangům, kteří je utiskovali. Ji Chang, který
je často uváděn pod svým posmrtným jménem král
Wen z Čou (周文王), se rozhodl reflektovat vůli těchto
kmenů a zahájil boj o uchvácení Šangského trůnu.
Rozhodujícím důvodem mu přitom bylo uvěznění jeho
otce – krále Ji z Čou (季歷), kterému se tak Šangové
odvděčili z obavy před jeho vzrůstající oblibou poté, co
v roce 1117 porazil dvacet náčelníků jiných kmenů.
Součástí tributů, které král Wen obdržel, byly vedle
obligátního zlata a cenností také čaj ze Sečuánu.



DYNASTIE ZÁPADNÍ ČOU & VÉVODA Z ČOU
V 11. století př. Kr. se v bouřlivých počátcích dynastie Čou zrodila legenda morálních ctností a prozřetelnosti - zakladatel čínské
administrativy a taktéž respektovaný vykladač snů v jedné osobě. Vévoda z Lu známý spíše jako Vévoda z Čou (周公), měl
pravit, že „Jia檟 je kutu苦荼, hořký čaj.“ Vévoda Čou Dan周公旦 (doslovně "Dane, vévoda Čou") se nestal legendou proto, že
by byl pověstným snílkem a dobrým úředníkem, ale protože pomáhal svrhnout upadající dynastii Šang a nastolit novou dynastii
Čou a tu potom spravoval a vedl coby regent za nemohoucího krále Wu-wanga (周武王, vládl 1046 – 1043 př. Kr.), který byl
jeho starším bratrem a později za králova nezletilého syna, vévodova synovce krále Chenga (周成王, vládl 1042 – 1021 př. Kr.)
Vévoda z Čou nejdříve porazil opozici, rozšířil území, pak položil základy čínské administrativě a v roce 1036 př. Kr. přesunul
hlavní město dynastie Čou do Chengzhou, dnešního Luoyangu (成周)…



Ikonou morálky se stal v den, kdy se dle svého slibu a navzdory pragmatickým očekáváním celého království, vzdal vlády ve
prospěch čerstvě plnoletého krále Chenga, předal mu sjednocenou zemi v dobrém stavu a navíc v souladu s filozofií „mandátu
Nebes“, se kterou sám přišel. Tato myšlenková konstrukce legitimizovala vladařův nárok na trůn, zároveň ho však zavazovala konat

v souladu s vůlí Nebes.

Konfucius pocházel z léna Vévody z Čou,
a i proto jej vyzdvihoval jako vzor ctnosti.

Lu Yu cituje výrok Vévody z Čou vztahující se k čaji.
Lu Tung v básni O sedmi miskách čaje uvádí rčení

které odkazuje na Konfuciovy sny o Vévodovi z Čou
a na Vévodovo autorství knihy o výkladu snů (snáře).  

檟苦荼



Z kraje Lu, který byl pravým lénem Vévody z
Čou, pocházel i nejproslulejší myslitel celých
čínských dějin – Konfucius (孔夫子,551 – 479
př. Kr.) Konfucius se stal legendou zejména
díky své morální integritě a vůli
shromažďovat a předávat moudrost předků,
znalosti i etické a mravní principy. Byl
autorem mnoha knih, z nichž některé se
dochovaly až do dnešních dní, a již ve
starověku se staly posvátnými kanonickými
spisy. Díky nim si Čína uchovala vzpomínky na
svoji dávnou minulost. Jedním ze spisů je i
Kniha Písní (詩), která se skládá z několika
tematicky odlišných oddílů. V oddílu
nazvaném Ódy na Bei je píseň Gu Feng
(Lamentace zapuzené ženy), která obsahuje
Cang Yeho znak označující hořkou bylinu –
tedy i čaj: „Kdo říká, že thu 荼 je hořký? Je
sladký jako tsi.“. Avšak ani Lu Yu v osmém
století, ani mnozí pozdější autoři se
nedomnívají, že se v tomto konkrétním
případě jednalo o odkaz na čaj. Z odstupu
století těžko soudit, ale je pravděpodobné, že
Konfucius čaj znal.

KONFUCIUS 
& STARÝ MISTR

Ostatně i jeho další slavný vrstevník, strážce
archivu u královského dvora Čou, Starý Mistr
neboli Lao Tze (老子, 570 – 490 př. Kr.), měl dle
legend přijmout pozvání na misku čaje a při té
příležitosti, kdesi v domku strážce západní
hranice, sepsat svoji slavnou knihu O cestě a
ctnosti „Tao te ťing“ (道德经). Ač není jisté, zdali
se tak stalo u čaje či zda autorem Tao te ťingu byl
jediný autor, jisté je, že se pití čaje postupně
začínalo dostávat do širšího povědomí. A mezitím
se v Indii formovalo učení Siddhárthy Gauttamy
(asi 563/564-484/3), které ovlivnilo dějiny celé
Asie. Známe ho pod jménem buddhismus.



PRVNÍ CÍSAŘ 
& WANG BAO

Po sjednocení Číny v roce 221 př. Kr. nastalo krátké období rozkvětu. Ač jsou doloženy styky
mezi starověkým Řeckem a říší prvního císaře Čchin Š'-chuang-tiho (秦始皇帝, žil 258 př. Kr. –
209 př. Kr., vládl coby král říše Čchin 247 př. Kr. – 221 př. Kr., coby král sjednocené Číny 221 př.
Kr. – 210 př. Kr.), který mj. svoji slavnou terakotovou armádu nechal vystavět pomocí metod a
technologií inspirovaných právě Řeky, nebyl čaj v Číně natolik výraznou součásí každodenního
života, aby v rámci obchodu a kulturní výměny měl šanci dostat se až do Evropy. Císař
sjednotil písmo a dal zničit většinu literatury předchozích dynastií, čímž natrvalo ovlivnil
vnímání přínosu písemného slova pro společnost. Po smrti prvního císaře zachvátil Čínu vír
nepokojů, z něhož se nakonec v roce 206 př. Kr. zrodila nová dynastie Han. Tato dynastie
přetrvala až do roku 220 po Kr. a během ní vznikly první věrohodné poznámky odkazující na
čaj a čajovou kulturu. Například básník Wang Bao (王褒, 84-53 př. Kr.) se v díle Otrocká
smlouva (僮約) zmiňuje nejen o čaji, ale i o jeho koupi a přípravě.



Když Wang Bao kupoval svého otroka, procházela část čínské říše rozkládající se na korejském poloostrově dramatickými
změnami. Krátce po sobě tři hlavní územní celky – Saro (později přejmenované na Silla) v roce 57 př. Kr., Kogurjŏ v roce 37 př. Kr. a
Päkče v roce 18 př. Kr. – získaly autonomii a nezávislost na hanském dvoře. Traduje se, že čaj byl poprvé vysazen na hoře
Baekwolsan (백월산) na jihu Korejského poloostrova poté, co jej s sebou přivezla indická princezna Heo Hwang ok (허황옥,
許黃玉) poté, co se v roce 48 provdala za krále Suro (수로, údajně zemřel 199). Král Suro byl zakladatelem korejského království
Garak (korejsky Garakguk가락국, též Geumgwan Gaya 금관가야 či Bon Gaya 본가야, 43 – 532), což byl vládnoucí městský stát
Gayaské konfederace (가야, 加倻), která se nacházela na jihu korejského poloostrova v sousedství království Päkče a Silla. Otcem
královny Heo Hwang-ok, jejíž jméno v překladu zní „Žlutý jadeit“, byl indický král Ayodhya z města Ayuta, známého též jako Saketa
(v sanskrtu) či Saket (v hindštině), ve kterém kdysi kázal historický Siddhártha Gauttama. Ovšem uběhla ještě celá staletí, než se
čaj definitivně spojil s buddhismem a spolu s ním natrvalo pronikl na korejský poloostrov. Na tomto příběhu je zajímavá také
skutečnost, že v Indii se již tou dobou pěstoval a pil čaj – minimálně v aristokratických kruzích anebo v buddhistických klášterech.

SURO & HEO 
HWANG-OK

OBDOBÍ TŘÍ KRÁLOVSTVÍ
Geumgwan Gaya43 – 532



VALMIKI

O čaji se pravděpodobně v části Juddhakánda zmiňuje i indický

epos Rámájana (रामायण, 4. až 2. stol. př. Kr.), který je situován

do města Ajódhja (अयोध्या), hlavního města Kóšalska, kraje

historického Buddhy Siddhárthy Gauttamy. Epos je (ale

neověřeně) připisován indickému básníkovi z 5. století před

Kristem Agni Sharmovi známému jako Valmiki (वाल्मीकि), který

by měl být současníkem Ramy. Epos je slavný zejména pro

imperativ „nezabiješ“, který se vztahoval na všechny živé tvory a

to skrze učení o dharmě. Ale zpět do Koreje, Ajódhja je onou

Ayutou, ze které pocházela královna Heo Hwang-ok. Zdá se

dosti možné a pravděpodobné, že čaj na severu Indie, území
Uttrapradéše (hindsky उत्तर प्रदेश, urdsky پردیشاتر ), kde se

rozkládalo historické Košálsko, znali již před více jak dvěma tisíci

lety a dost možná již v době historického Buddhy. Tento čaj se

zde mohl vyskytovat přirozeně, mohl být pěstován

na královském dvoře a v buddhistických chrámem nebo mohl být

dovážen ze vzdálenějších krajů Assamem počínaje a Čínou

konče. Čaj se zřejmě s Buddhismem prolnul v Indii.



Autorem nejstarší dochované čajové poezie je generál a básník v jedné osobě Du Yu (杜育, kolem roku 280 – 311), který žil v
dobách dynastie Západní Jin. Da Yu vyrůstal ve světě bojových umění a vojenských strategií. Autor nejstarší dochované básně
o čaji žil v dramatických časech, kdy se celistvost hanské Číny rozpadala jak pod tlakem bojů o regentství po smrti krále Wu
(晉武帝, známý též pod svým osobním jménem Sima Yan 司馬炎, žil 236 – 290, vládl 266 – 290), které vešlo do
dějin jako „Nepokoje osmi knížat“ (八王之亂, 291 – 306), tak pod útoky severních barbarů. Jim se nakonec
podařilo ovládnout slabší sever a celá říše, sjednocená roku 221 př. Kr. Prvním císařem,
se definitivně na tři století rozpadla. Na konci třetího století se Da Yu vypracoval na
generála armády Západní Jin a v roce 310 se se svojí armádou pokusil zabránit
severním barbarům proniknout do obleženého Luoyangu. Luyoyang založený Vévodou
z Čou byl tou dobou jedním ze dvou hlavních měst Čínské říše. V roce 306 jej obsadil
jeden z aktérů celého dění – kníže Sima Jüe z Tung-chaj. Ten dosadil na trůn
patnáctého syna císaře Wu jménem Sima Čch’.

DU–YU



Ale jak již bylo řečeno, v roce 310 byl Luoyang obležen. Jeho dočasnému vládci Sima Čch’mu se podařilo těsně před tím hlavní
město opustit, ale dramatické dění doprovázející zanikající jednotu Číny jej dostihlo v březnu roku 311, když zemřel a jeho
doprovod byl zmasakrován vojskem Š’ Leho. Tři měsíce na to hlavní město padlo, když ho dobyl další z aktérů: Liou Cchung,
vládce siungnuského státu Chan. Válečný kvas pokračoval se stejnou intenzitou jako doposud. Panovníci, jejich rodiny,
generálové s celými armádami umírali pod vzájemnými přepady, v důsledku lstí a často i zákeřných vražd či otrav. Da
Yu se konečného pádu dynastie Západní Jin, které až do své smrti sloužil, nedožil. Její zánik nastal v roce 316, pět let
poté, co byl Da Yu zajat a na místě popraven. Zanechal nám po sobě nejenom zmínku v Knize Jin
(Jinshu,晉書) od Fan Xuanluinga (房喬 , 579 – 648), která mapuje dramatickou
historii éry Jin, ale i svoje texty, včetně nejstarší dochované básně věnované čaji:

V Horách Duchů je vysoký kopec, 
na němž se sklízí podivuhodná věc.

Je to pozdní čaj – travina vyplňující údolí 
a pokrývající kopce,

která je sycen bohatstvím Země   
a smáčena sladkým deštěm padajícím z Nebes.

(Jasný) měsíc předznamenává nadcházející podzim, 
v němž pole odpočívají, aby nabrala sílu;

vždyť i  poutníci potřebují doplnit síly, aby vydrželi.
(K tomu stačí) vzít vodu z toku řeky Min 
nabranou z čistého proudu,

zvolit misky z lesklého nádobí 
vyráběného ve Východním Ou

a čaj nabírat tykvovými naběračkami 
po způsobu Vévody z Liu

(- pak) perfektní hustá pěna bude svrchu krásně napěněná,
bude se lesknout jako nakupený sníh a zářit jako jarní třpyt.

荈





GUO PUTřináct let po smrti poetického generála Da Yu byla popravena
další velká osobnost čínských nejen čajových dějin – spisovatel
a učenec Guo Pu (郭璞, 276 – 324), který – na rozdíl od svého
předchůdce – žil na území Východních Jinů. Byl to taostický
učenec, mystik, sběratel starověkých textů a především editor
výkladového slovníku Erya (též Er-Ya nebo Er-ja, 爾雅), jehož
kořeny sahají přes Konfucia až k Vévodovy z Čou. Má se za to,
že svoje rozšířené komentáře ke slovníku Erya (爾雅注)
dokončil roku 310. Tyto komentáře, ostatně jako slovník Erya
sám, objasňovaly termíny a pojmy z ostatních kanonických
spisů. Jejich kořeny byly často celá staletí či tisíciletí staré, a
proto bylo zapotřebí vysvětlovat pojmy, události, názvy i
osobnosti, o kterých pojednávaly. S postupem času se tak vršily
jedny komentáře na druhé a jejich celkový objem se zvětšoval
podle toho, jak přibývaly poznatky a nové souvislosti. Guo Pu
zahrnul důležité poznatky i čaj, a tak vznikl první, nám dodnes
dochovaný záznam týkající se „nápoje z vařených listů zvaného
Tu“. Guo Pu zemřel – jako mnozí z dalších velikánů – tragickou
smrtí, a to proto, že neposkytl dobrou věštbu vzbouřenému
generálovi Wang Dunovi (王敦, 266 – 324). Nespokojený
generál dal neloajálního mudrce popravit, ale sám krátce na to
po prohrané bitvě zahynul a s jeho smrtí se přiblížil i konec
celého povstání. Je evidentní, že Guo Pu měl pravdu a historie
se mu za ni odvděčila tím, že se o něm učí každý žák doteď.

Guo Puovy „Poznámky ke slovníku Er-
ja“ cituje i Lu Yu v sedmé kapitole své 
knihy: „Stromek je to drobný, podobá 
se gardénii, na zimu neopadává, 
z jeho listů lze vařit nápoj. Když se 
trhají mladé výhonky, říká se jim čcha, 
kdyžse trhají vyzrálé listy, říká se jim 
ming nebo též jün. Lidé v Šu mu říkají 
hořký čcha.“



MARANANTA & 
ADO & SUNDO

Krátce na to začali Čínští panovníci aktivně podporovat buddhismus a
vysílat buddhistické misionáře ke korejským královským dvorům. Hlavní
osobnosti, které ze dvora Východních Jinů přinesly buddhismus na
Korejský poloostrov byly tři. Byl to indický mnich Marananta (korejsky 마
라난타, čínsky 摩羅 難陀), který založil v roce 384 za vlády krále
Čchimnju (Chimnyu, vládl 384 – 385 v Päkche) vůbec první klášter
Bulgapsa (불갑사, Yeonggwang - 영광), což byl vůbec první klášter na
Korejském poloostrově. Buddhistický bratr Ado (阿道), jež měl také
pocházet z Indie, zamířil do Silly, kde roku 418 založil klášter Jikjisa
(korejsky 직지사, čínsky 直指寺). Ale jako první ze jmenované trojice
dorazil do Koreje v roce 372 bratr Sundo (順道). Ten sice nezaložil klášter,

ale přinesl do Kogurjo buddhistické
sútry a vyobrazení Buddhy, což
stálo na počátku celého procesu. Je
pravděpodobné, že tam všude se
buddhisté pokoušeli pěstovat
čajovníky, a pomocí jejich lístků si
prodlužovat stav bdělosti během
dlouhotrvajících meditací. A jeden
postřeh na odlehčenou a tudíž pod
čarou: Foneticky příbuzné
„Maranatha“ je starý aramejský
výraz, který používala prvotní
církev jako pozdrav.

Jedná se vlastně o dvě slova a dá
se vyslovit dvěma způsoby
s jemně posunutým významem:
„Marana tha!“ ܢܪܡ) ܐܬܐ , מרן

(אתא a znamená „Pane, přijď!“
nebo „Maran atha!“ ܐܢܪܡ) ܐܬ ,

תאמרנא ) což je „Náš Pán přišel.“
Tento pozdrav se dokonce
objevuje i v Bibli, konkrétně v listu
Korintským, kapitola 16, verš 22.
Nesouvisející náhoda?
Jednozačně, ale výstižná.



DARUMA ALIAS BODHIDHARMA & BUDDHABHADRA
Čínské dynastie Severní a Jižní Wej, byly těmi,
které aktivně podporovaly šíření buddhismu i
na vlastním území. Opíraly se přitom jak o
vlastní poutníky, kteří se vraceli z cest do
kolébky buddhismu – do Indie –, tak o pomoc
patriachů, které podporovali sami králové. Tak
se stalo, že i 28. patriarcha Mahájánového
buddhismu Bóddhidharma (ப ோதிதர்மன்,
菩提達磨, přibližně 440 – 532) připlul mezi lety
roku 520 až 527 do Kantonu (Guangzhou,广州
市), kterému toho času vládl král Wu z Lianské
dnyastie (梁朝, 武帝). Boddhidharma nebyl
jenom významným buddhistou, ale byl též
třetím synem pravděpodobně pallavského
panovníka, tedy urozenou osobou s nejvyšším
možným vzděláním a vhledem do chodu světa.
Pallavské království bylo tou dobou známé svojí
buddhistickou orientací. Jeho hlavním městem
byl Kanchipuram a nacházelo se na východním
pobřeží Jižní Indie v místech, kde se dnes
rozkládá území Tamil Nadu.

Boddhidharma (s největší pravděpodobností) připlul do
Číny už jako starší zkušený muž a přijel s odhodláním
vdechnout místnímu učení novou energii. Zpočátku se
sice na královském dvoře setkal s nadšením pro
buddhismus, ale nepřikládal mu velkou perspektivu.
Odcestoval tedy na sever, do nově vybudovaného
kláštera Šaolin (少林寺). V něm měl zastihnout jeho
prvního opata jménem Batuo ( 跋陀, indickým jménem
Buddhabhadra), který roku 464 přišel přišel do Číny
taktéž z Indie. Buddhabhadra v roce 495 obdržel na
podnět císaře Xiao-wena (魏孝文帝) z dynastie Severní
Wej pozemky a vše potřebné pro klášter Šaolin, aby
v něm mohl přeložit klíčové buddhistické texty
z indických jazyků do čínštiny. Klášter se rozkládal
a dodnes rozkládá na úpatí jedné z „Pěti Posvátných
Hor“ Číny – na hoře Song (嵩山) ležící v dnešní provincii
Henan nedaleko města Dengfeng (登封). Všechny
legendy i historické záznamy, které se pojí s těmito
dvěma význačnými Indy rozvíjejícími buddhismus v Číně,
jsou psány až s odstupem jednoho či více staletí, takže je
velmi obtížné poznat, jak se přesně všechno přihodilo.



Nicméně jisté je, že právě zde a v této době
došlo ke spojení indických bojových umění,
umění meditace a buddhismu s místní čínskou
kulturou. Vedle zrodu bojového umění kung fu
či čchanového (jap. zenového) buddhismu se v
Šaolinském klášteře propojila také místní
tradice pěstování čajovníků pro účely obživy
kláštera s tradicí buddhistických meditací
podpořených miskou čaje. Osvěžující účinky
čaje, které pomáhají udržovat bdělost se
skvěle doplňovaly s potřebou mnichů neusínat
při dlouhodobých meditacích. A tak se
přičiněním pravděpodobně zejména
Boddhidharmy zrodilo těsné spojení těchto
dvou fenoménů a on se stal pod japonským
jménem Daruma ikonou nejenom bojových
umění a prvním patriarchou čchanového /
soanového / zenového buddhismu, ale i čaje.
Dodnes je v Japonsku legendární postavou,
která se těší takové úctě, že se jeho beznohé
zamračené figurky kývají pod otřesy civilizace
prakticky v každé japonské domácnosti.



DĚKUJI ZA POZORNOST



TECHNICKÉ 
VYMOŽENOSTI 
ČÍŇANŮ, KTERÉ 
ZÁPAD PŘEVZAL

OD ČÍŇANŮ

Vynález nebo objev

První známé datum 
(n. l., není-li uvedeno jinak)

Čína Evropa/ Amerika

Otáčivý fukar s klikou 40 př. n. l. konec 18. stol.

Otáčivý větrák 180 1556

Dmychadla pro pece a kovárny, na vodní pohon 31 13. stol.

Dmychadla pro pece a kovárny, na klikový pohon 1310 1757

Tkalcovský stav pro tkaní vzorových látek Asi 100 př. n. l. 1757

Stroje na zpracování hedvábí:

navíjecí stroj 1. stol. př. n. l. asi konec 13. stol.

skací stroj 1090

vodní pohon 1. stol. př. n. l. 14. stol.

Kolečko (prostředek k přepravě materiálu) 231 asi 1200

Odlévání železa 2. stol. př. n. l. 13. stol.

Zakřivená železná odhrnovačka k pluhu 9. stol. asi 1700

Secí řádkový pluh s výsevní skříní 85 př. n l. Asi 1700

Kardanový závěs 180 asi 1200

Stavba lodí:

kormidlo na zádi 8. stol. 1180

vodotěsné prostory 5. stol. 1790

Lanoví:

účinné plachty (pytlovina plus plachtové výztuhy) 1. stol. př. n. l. 19. stol.

podélné oplachtování – takeláž 3. stol. 9. stol.

Střelný prach: asi 850 13. stol.

rakety a raketová kopí asi 1100 15. stol.

děla se střelivem asi 1200 asi 1320

výbušné granáty a bomby asi 1000 16. stol.

Magnetismus:

pokus s levitujícím magnetem 1020 1190

znalost magnetické deklinace 1030 asi 1450

vědecké diskuze o teorii deklinace 1174 asi 1600

Papír: 105 1150

tisk z dřevěných nebo kovových štočků 740 asi 1400

tisk ručním písmem 1045 (hliněné) –

1314 (dřevěné) –

tisk s kovovým ručním písmem 1392 (Korea) asi 1440

Porcelán 3.-7. stol. 18. stol.

Henry Hobhouse: Šest rostli, které změnily svět


