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ÚVOD 

V roce 2008, když Steven D. Owyoung publikoval tuto svoji obsáhlou esej přibližující životní 

úděl autora „Knihy o čaji“ Lu Jüho a Lu Tonga, autora nejslavnější básně o čaji známé pod 

zkráceným názvem „Sedm misek čaje“, jsem právě dokončoval výstavbu své první čajovny 

Starý Mistr, která se nacházela v Jeruzalémské ulici sotva ulici od Hlavního nádraží v Praze. 

V té době vrcholil rozkvět české a moravské čajové kultury a v mé zemi se nacházelo 

necelých tisíc čajoven. Na trhu se sypaným čajem panovala zdravá konkurence, v novinách 

se psalo o tom, že v naší republice je v rámci Evropy nejvíce čajoven na jednoho obyvatele. 

Je otázkou, jestli tomu tak skutečně bylo. Nicméně bylo bezesporné, že se pití čím dále tím 

kvalitnějších čajů těšilo v našich luzích a hájích obzvláštní oblibě a my jsme tuto vášeň pro 

kultivované trávení volného času ve společnosti dobrých přátel nebo příjemné knížky 

exportovali do celého Západu. 

Období rozkvětu naší čajové kultury obnažilo silné i slabé stránky tohoto asijského 

fenoménu kořenícího v západním kulturním okruhu. Zřejmě největším nešvarem, který 

bránil úspěšnému ekonomickému rozvoji čajového odvětví, byla absence seriózních 

informací. Pamatuji si, jak jsem měl, coby prodejce, veliký problém zjistit o nakupovaných 

čajích věcné a pravdě se blížící informace. Často mi různí dodavatelé prodávali stejný čaj 

pod odlišnými názvy a jednou se mi dokonce stalo, že i v odlišných kategoriích. Ani 

dostupná tištěná literatura nebo stránky na internetu tehdy neposkytovali dostatečnou 

oporu pro nabytí věcného znalostního aparátu. A tak se výuka personálu čajovny, interakce 

s obchodníky či komunikace s hosty podobala spíše tanci v minovém poli než příjemnému 

edukativnímu rozhovoru. Netřeba podotýkat, že zmatení nebo demotivovaní hosté si 

porovnávali poskytované poznatky s vlastními zkušenosti z cest po Orientu a tak byl 

personál či majitelé subjektů působících na vezdejším čajovém trhu konfrontovány 

s tvrdou realitou své zaostalosti.  

Práce jako ta Stevena D. Owyounga byla proto pro každého čajového nadšence 

požehnáním. I proto jsem si pro vlastní potřebu vytvořil tento překlad a nyní jej v původní 

podobě (tedy ještě před korekturami, které časem dodělám) pracovně zveřejňuji.   

Jiří Altior, zakladatel IRKD, 13. 11. 2021 Praha 
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ESEJ STEVENA D. OWYOUNGA: LU TONG & „PÍSEŇ ČAJE“ 
TAOISTICKÉ KOŘENY SEDMI MISEK 

22. dubna 2008 byl na stránkách http://chadao.blogspot.cz uveřejněn text S. D. Owyounga, který přibližoval dobu vzniku 

nejpřekládanější Lu Tungovi básně, jejíž součástí je slavná pasáž o sedmi miskách čaje. Při své práci na překladu a 

přebásnění této básně do českého jazyka jsem vycházel i z tohoto textu a pro pracovní účely jsem vyhotovil orientační 

překlad, který pro úplnost přikládám.  

Zdroje textu jsou: 
→ http://chadao.blogspot.cz/2008/04/lu-tung-and-song-of-tea-taoist-origins.html 

→ http://chadao.blogspot.cz/2008/04/lu-tung-and-song-of-tea-taoist-origins_23.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lu T’ung and „Song of Tea“: The Taoist Origins of the Seven Bowls 
by S. D. Owyoung 

 
 [[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.]] 

http://chadao.blogspot.cz/2008/04/lu-tung-and-song-of-tea-taoist-origins.html
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SEVEN BOWLS OF TEA 
 
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 (775-835 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. 
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SEDM MISEK ČAJE 

 
 Dále jen „Píseň Čaje" je jednou z nejoblíbenějších čajových básní, která je známá po celém světě. Její verše o „sedmi 

šálcích“ čaje jsou slavné dnes stejně, jako když byly v Číně napsány před více než tisíci lety za vlády dynastie T'ang (618-

906 našeho letopočtu). Píseň byla složena taoistickým mnichem Lu Tungem (775-835), slavným básníkem a znalcem čaje. 

Lu Tunga inspiroval dar čaje od oficiálního vysoce postaveného úředníka císařského dvora. Čaj se jmenoval po zahradě 

Yang-Hsien, kde se pěstoval výhradně pro císaře. Překvapený a zároveň potěšený Lu Tung čaj uvařil a napil se ho. Misku 

po misce cítil, jak ho čaj proměňuje, až se mu zdálo, že se stal nesmrtelným. Příběh Lu Tunga – jeho život, poezie i čaj – 

umožňují porozumět „Písni o čaji“ i idylickému, byť křehkému světu T'angských literátů. 
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LU T’UNG AND LU YÜ 
 
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. 

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’a-ching was a canonical work written by the great saint of tea, Lu Yü.  

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.  
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LU TUNG A LU YU 
 
Lu Tung sotva žil obyčejným způsobem. Byl to koneckonců kavalír volného času. Vskutku, po celých svých šedesát let žil z 

důchodu uskutečňuje sen literátů být osvobozen od špíny světa, a díky svému zajištění mohl psát a věnovat se uměleckým 

zábavám. Erudovaný a kultivovaný Lu Tung byl značně výstředním básníkem a znalcem skvělého čaje. Nějakou dobu žil 

jako poustevník v horách poblíž východního hlavního města. Bohatí a mocní obdivovali jeho nezávislý vznešený styl. 

Zatímco ministři a úředníci si museli odříkat a snažit se pro získání hodností a úspěchu, Lu Tung pro ně mohl působit jako 

ideál, neposkvrněný a neopotřebovaný. Pro samotáře Lu-ho byla sláva neštěstím, avšak měla i své kladné stránky. Po 

pravdě řečeno, díky své osobnosti byl součástí nejvyšší společnosti a dostal se tak k nejvzácnějším čajům. Přesto se držel 

v samotě opodál, neboť čím blíže zabloudil k císařskému dvoru, tím více přibývalo smrtících intrik. Svázána s jeho osudem, 

Lu Tungovi se čajová vášeň stala jeho zkázou. Jeho dokonalý život skončil náhle a velmi špatně. 

Lu Tung, coby znalec umění, samozřejmě pil čaj. Ale v pozdním období dynastie T'ang, ho pil téměř každý. Čaj byl všude: 

od paláce po chalupu, od nejsevernějších hranic až do končin za Východním mořem. Na ulicích každého městečka i města 

stály čajové krámky, stánky a cestující prodejci nabízeli misku čaje v ulicích. Pro elity byl čaj estetickým úkonem, uměleckou 

a kulinářskou snahou opírající se o Knihu Čaje, Ch'a-Ching. Ch'a-ťing sepsal velký čajový světec Lu Yü, stal se kanonickým 

dílem a byl vydán v roce 780 našeho letopočtu. 

 Lu Tung neměl žádné spojení se starým čajovým mistrem, ale studoval jeho knihu a stal se čajovým odborníkem, znalcem. 

Když Lu Yü kolem roku 804 po Kr. zemřel, Lu Tungovi bylo třicet let, ale nic nedokládá jejich vzájemné setkání. Přesto mohli 

Lu Tung a Lu Yü spolu vypít šálek, když byl ještě Lu Yu naživu; jeden nebo dva smyšlené příběhy o tom vyprávějí. Je jisté, 

že oba měli hodně společného. Byli velmi vzdělaní, ale opovrhovali oficiálním životem a díky stipendiu a poezii se věnovali 

svému vlastnímu rozvoji. Ač byli osamělými a výstředními osobnostmi, byli obdivováni a císařská byrokracie je štědře 

sponzorovala. Na sklonku svého života oba dva byli vystaveni osobní tragédii. Lu Yu ztratil svého učitele a nevlastní sestru. 

Lu Tung 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 
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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.  
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ČAJOVÝ SVĚTEC 
 
Lu Yu i Lu Tung byli svým životem i učením úzce svázáni s taoismem. Zejména Lu Yu, který byl v mládí zasvěcen 

do kosmologických a alchymistických studií. Lu Yu osiřel, když mu byly dva roky a byl „opuštěn a odložen“ na břehu 

Západního jezera v Ching-ling, Hubech. Vrchní kněz Chi-kung vzal nalezené dítě do buddhistického chrámu Lung-kai v 

klášteře Ch'an. Zkazky vyprávějí, že Lu Yu byl v klášteře vychován jako mnich. Ale vypráví se i jiný příběh. Podle legendy 

pobyl, coby batole, v klášteře jen krátkou chvíli do doby, než ho poslali žít k rodině Li. Mistr Li byl konfucián z města 

Huchou, které leželo východněji na okraji jezera T'ai, a které bylo proslulé svými čajovými zahradami. Když Mistr Li odešel 

z úřadu a přestěhoval se podle své věštby, ve které „uhodl příbytek“, na jih do Hupeh nedaleko kláštera Lung-kai. Mistr Li, 

známý pod svým taoistickým jménem Ju-kung – Mistr Dítě – očekával klidný život důchodce. Když se o příjezdu rodiny z 

Huchou dozvěděl kněz z Chi-kung, požádal jej, aby pečoval o malého sirotka. Mistr Li se ujal dítěte, přijal ho za svého syna 

a přistupoval k němu stejně, jako ke své vlastní dceři Li Yeh, brilantní a předčasně rozvinuté pětileté dívce. Obě dvě děti 

vyrůstaly jako sestra a bratr, společně se vzdělávali, studovali konfuciánskou literaturu i taoistické učení. Když Lu Yumu 

bylo osm let, vrátil se do kláštera. Ale ne na dlouho. Lu Yu chtěl studovat klasickou literaturu a nebyl spokojený s ostrými 

intelektuálními kritikami, kterých se mu dostávalo od jeho učitel Chi-kunga a ve svých pouhých jedenácti letech se vzbouřil. 

Přestal být mnichem, opustil klášterní život a připojil se ke skupince kočovných herců, pro které se snažil psát dramata 

a komediální parodie. Když se Lu Yu znovu objevil, starý kněz se obměkčil a poskytl chlapci čas na studie nebuddhistické 

literatury. Když byl Lu Yu mladým mužem, strávil hodně let jako potulný učenec a později, když ho chaos a válka přinutili 

sestoupit na jih od Yangtze, se toulal Sichuanskou divočinou. S davy prchajícími před krveprolitím se Lu Yu nakonec ocitl 

v Huchou, městě proslulém čajem, které bylo domovem rodině Li, a zde se setkal s Li Yeh. 
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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": 

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? 

 
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. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Chang_An
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Po smrti svých rodičů se Li Yeh vrátila do rodného města jako mladá, svobodná žena. Stala se taoistickou kněžkou a jednou 

z předních básnířek své doby. Žila v blízkosti jezera T'ai a svojí pozoruhodnou postavou oděnou do taoistické sytě žluté 

bohatě řasené róby z průsvitného hedvábí a chvějícími se cípy kontrastovala s temnými širými vodami. Nosila si sebou 

devíti-kolínkovou bambusovou hůl, a když procházela, tak se její lotosová koruna z průsvitných lístků chvěla s každým 

jejím krokem. Její exotickou krásu a půvab ještě umocňoval její mimořádný básnický talent. Často pobývala v klášteře K'ai-

Yuan obklopená svými obdivovateli. Když se Lu Yu shledal s Li Yeh natrvalo se v Huzhou usadil a postavil si malou chatrč 

na břehu T'iao-Hsi, což bylo v docházkové vzdálenosti od velkých císařských čajových plantážích a jezera, u kterého Li Yeh 

žila.  Rodinné vazby mezi Lu Yu a Li Yeh se obnovily, sblížili se a jejich vzájemné návštěvy jsou zaznamenány v jejich 

vzájemných dopisech, jako je hořkosladká báseň Li Yeh s názvem „Lehnu si nad jezerem, šťastná po návštěvě Lu Yuho“: 

Kdysi dávno v noci jsi odešel, 
měsíc ostře svítil, jako za mrazu. 
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 brzo upoutala pozornost císaře díky oblibě v nejvyšších literárních kruzích, které zaujala svými nespoutanými a 

škádlivě milostnými básněmi. Na císařovo předvolání se lodí a v nosítkách vydala Li Yeh se svým doprovodem do hlavního 

města Ch'ang'an, plného pozorných, ale arogantních palácových eunuchů. Byla pozvána do vnitřního paláce, aby pro 

císařovu potěchu skládala oslavnou poezii, opěvovala ho ve svých básních a aby jeho uši mohly poslouchat její básně 

doprovázené hou na měkce znějící citeru. Vše se zdálo být dobré, dokud Li Yeh neudivila všechny tím, že po jednom měsíci 

náhle opustila palác. Třebaže její rozloučení proběhlo v klidu, neboť odešla s dárky od císaře, tak její odchod ze vnitřku 

paláce byl příčinou nejednoho komentáře. Mužští obdivovatelé Li Yeh nazývali její silnou touhu po nezávislosti „mužskou“, 

a Li Yeh byla po valnou většinu svého života s úžasem vnímána jako fascinující kurtizána nejpozoruhodnější úrovně. 
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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. 
 

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.  
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Lu Yu by se nestal ničím bez přátelského poměřování se se svou nevlastní sestrou. V předepsaném čase, 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 samotářský a rezervovaný, ignoroval společnost, raději 

se toulal při zpěvu poezie anebo buddhistických písem, „naříkal a plakal“, až si lidé mysleli, že zešílel. Měl silné sklony k 

samotářství a bavilo ho studovat v osamělosti. Už když byl mladík, projevil se u něho velký literární talent. Jakmile unikl 

klášteru, ohromil a získal podporu několika významných úředníků, kteří rozpoznali jeho vrozený talent, a sponzorovali jeho 

rozvoj literárními sbírkami, učiteli a akademickými příležitostmi. Později v životě se rozvinul v literární oblasti, což mu 

vyneslo několik titulů, hodností a pozic – dokonce směl užívat i titulu „Císařský instruktor“ – a rovněž čestné křeslo v 

redakční radě císařského sborníku rýmů. Lu Yu byl eklektický učenec, zpracovával nejrůznější témata včetně politických a 

sociálních, genealogie, sepisoval historie slavných lidí či úředníků a věnoval se i lokální historii. 

 

 
 
 

Jako taoista byl Lu Yu hluboce oddán T'angskému císařskému domu a ctil jeho rodovou linii až k Lao-c'mu. Když se rebelové 

vzbouřili proti trůnu, vyjádřil Lu Yu svoje pobouření i loajalitu složením série básní s názvy „Čtyři lamentace“ a „Zatemnění 

Nebes“. Lu Yu dal odlít bronzové vykuřovadlo a věnoval je jako poctu císařským silám, které v roce 763 zvítězili nad 

armádami povstalců An Lu-šana a Shih Ssu-minga. Lu Yuho víra v trůn byla vystavena těžké zkoušce, když jeho nevlastní 

sestra Li Yeh obdržela další císařské předvolání. Se vzestupem vznešeného dračího trůnu, císař Te-Tsung ji opět povolal, 

aby zkrášlila vnitřní palác, kde byla uvedena k jeho osobnímu dvoru. Když byl Ch'ang'an v roce 783 napaden, císař utekl a 

nechal tam Li Yeh i další palácové dámy vydané na milost generálovi rebelů. Když se Te-Tsung v následujícím roce vrátil 

do hlavního města, eunuši udali Li Yeh a obvinili ji ze zločinů proti státu. Uvědomili císař, že když byla Li Yeh v moci 

povstalců, napsala píseň na počest generála. Bylo jasné, že si báseň vynutil její únosce, ale to neutišilo císařův hněv. Umění 

Li Yeh, její vlastní poezie a hudba, byly použity jako důkaz proti ní. Li Yeh byla ponížena, mučena a popravena. Pokud bylo 

napsáno nějaké lamento pro oplakávání Li Yeh, tak se nedochovalo. Lu Yu byl šokován a zarmoucen nepředstavitelnou 

ztrátou své nevlastní sestry a přítelkyně. 
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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.” 

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. 
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Kromě kněžky Li Yeh, počítal Lu Yu ke svým taoistickým přátelům také známého poustevníka Chang Chih-ho, který, stejně 

jako on sám, žil v poustevně u potoka Tiao-Hsi. Není známo, zda Lu Yu držel celibát, ale nikdy se neoženil; tato skutečnost 

ho přiblížila ke kněžskému životu i zjevu. Populární představa o Lu Yuim souvisela s jeho vzhledem. V období pozdních 

T'angů čajoví obchodníci objednávali sošky z glazovaného porcelánu představující Lu Yuho s třístrannou taoistickou 

pokrývku hlavy ve tvaru lotosu, jak sedí a čte si ve svitku. Protože svým váženým obchodním zákazníkům dávali tuto sošku 

spolu s miniaturní čajovou soupravou, byl Lu Yu ctěn jako „světec čaje“. 

Lu Yu studoval taoistickou alchymii a měl pozoruhodně aktuální informace o teoretických pokrocích na poli esoteriky 

osmého století. V roce 759 navštívil horu Mao, kde byl založen Shang-Ch'ingský taoismus a kde byla uložena jeho 

nejposvátnější písma. Ch'a-Ching (Kniha o čaji) a nedochované dílo Výklad snů patřily mezi jeho nejrozšířenější taoistické 

spisy. Lu Yuho rozsáhlé taoistické zkušenosti mu poskytovaly hluboký vhled do důvěrného spojení čaje a taoismu, krom 

jiného i předpisů pro zacházení s čajem během jeho přípravy, podávání i pití. To vše ozřejmil v Knize o čaji. 



INSTITUT RENESANCE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ – STEVEN D. OWYOUNG: LU TONG & „PÍSEŇ ČAJE“ 
 

 

 
14 

 



INSTITUT RENESANCE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ – STEVEN D. OWYOUNG: LU TONG & „PÍSEŇ ČAJE“ 
 

 

 
15 

HERMIT OF MOUNT 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. 

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. 

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. 

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: 

... 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 ... 
  
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: 
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POUSTEVNÍK Z HORY SUNG 
 
Čajový mistr Lu Yu a jeho kniha Ch'a-Ching byly pro mladšího Lu Tunga vzorem čajového umění taoisty – poustevníka. 

Hříčkou osudu se Lu Tung narodil na jednom z nejposvátnější taoistických míst. Jeho rodné město Chiyüan v Honanu bylo 

proslavené díky hoře zvané Wangwu „Hora Krále Komory“, kde v dávných dobách Žlutý císař obdržel Knihu formulí 

Božského elixíru devíti kotlů. Stovky léčivých rostlin, které rostly hojně na svazích hory, přilákaly lékaře a lékárníky, jako 

byl raný T'angský alchymista Sun Ssu-mo, který se toulal po Wangwu při hledání bylin. Ssu-ma Ch'eng-chen, dvanáctý 

patriarcha taoistické sekty Shang-Ch'ing, žil na posvátné hoře v klidném ústraní honosného chrámu, který pro něho roku 

724 po Kr. postavil císař Hsüan-tsung. Posvátnost celého okolí prodchnula Lu Tunga hlubokým spirituálním pocitem a 

taoismu ho provázel celý život, v jeho poezii a v čaji i v reflexích jeho nauky. 

Lu Tung rozvíjel své čajové umění v Kamenné Vesnici ležící nedaleko od hory Wangwu, kde bydlel ve venkovské vile se 

svou ženou a dětmi. Původně pocházel z Fangyang v Luoyangu, patřil k venkovskému šlechtickému rodu, takže jeho 

postavení a prostředky mu během jeho celého života umožňovaly věnovat se rodině i estetickým ideálům. Sám sebe 

nazýval „Mistr Nefritového Potoka“ (Yu-tzu Ch'uan) podle místního horského pramene, který si činil nárok být zdrojem 

kosmického jin, významnou taoistickou energií vody. Během putování k hoře Sung, jedné z pěti posvátných hor taoismu, 

zůstal žít v ústraní na vrcholku Menší Kámen, jehož vrch se tyčil nad klášterními svatyněmi, které vzkvétaly na jeho svazích. 

Zde se věnoval studiu, poezii a čaji v klidu, který narušovaly pouze občasné návštěvy rodiny a přátel. Je otázkou, co přimělo 

Lu Tunga, aby opustil svoji samotu. V roce 810 sestoupil ze své taoistické poustevny a přišel do starobylého města 

Luoyangu. 

Luoyang, známý jako hlavní město Východu, byl úředním městem, sídlem korunního prince, a také hlavním trhem 

a obchodním centrem říše. Chloubou Luoyangu, rozděleného řekou Luo, byla spletitá síť kanálů zpřístupňující tři velká 

tržiště strategicky situovaná v severní, východní a západní čtvrtí města. V sedmém století „více než deset tisíc lodí z celé 

země,“ se tísnilo u mostu Tung-chi poblíž Severního Trhu. Císařské hlavní město Ch'ang'an na západě sloužilo jako 

obchodní terminál Hedvábné Cesty, Luoyangu na východě byl kanálem odkud proudil tribut v podobě obilí, hedvábí, čaje 

a veškerého exotického zboží a materiálů z bohatstvím oplývajícího na jihu do západního hlavního města. Neseno vodami 

Velkého Kanálu, proudilo bohatství říše do rušného Luoyangu, kde šlechta, úředníci i obchodníci shromažďovali a sdíleli 

svá bohatství v prominentních čtvrtích u jižní brány a vytvářeli skvělé rezidence a nádherné zahrady. 

Do Luoyangu přišel Lu Tung už jako celebrita. Za svou slávu zčásti vděčil měsíční podívané v roce 810 a své složité a obsáhlé 

básni nazvané „Zatmění měsíce“ věnované této události. Popisoval v ní mrazivou scenérii, kdy uprostřed úplňku jasně 

zářící měsíc začal temnět: 

... Nejprve to vypadalo jako bílý lotos 
Vznášel nad palácem Dračího krále. 
Ale dnešní večer ... nebyl jiné večery; 
V tu chvíli jsme uviděli podivnou věc: 
Něco užíralo jej postupujíc od lemu... 
Prsten i kruh se rozpadly... 
Tma zašpinila celou oblohu jako saze ... 
 
Básník pak vyprávěl dávnou pověst o „žabím démonu, který přichází sníst měsíc“, o ďábelsky bezohledným a žádostivém 

monstru, které se chystá pohltit jeho zářivou čistotu. Lu Tung pak popsal hrůzu přímo takto: 
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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.] 

"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. 

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. 
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Se rty široce rozevřenými a zejícími čelistmi, nenasytně hoduješ. 
Živený vlastní neposlušností vyjídáš oko Nebe. 
Jak dlouho ještě potrvá, než Pán Výšin nařídí tvoji popravu? 
[podle A. C. Grahama] 

„Zatmění Měsíce“ se rychle rozšířilo a Lu Tung si získal reputaci díky fantastickým obrazům a literární bombastičnosti, a 

také i díky odvaze. Vysocí soudní úředníci byli ohromeni, zejména pak ti, kteří byli přesvědčeni, že báseň útočí na kliku 

eunuchů, která se drápe k moci využívajíce stínu císařského paláce. Mnozí si mysleli, že Nebe představuje císaře, jasný 

měsíc symbolizuje čisté světlo loajality a neúplatného úředníka, který varoval před rostoucím zlem eunuchů, a byl 

naprosto zničen „démonem žáby.“ Lu Tungovo jméno měli na rtech všichni klevetníci. Han Yu, slavný spisovatel píšící ve 

stylu starobylých próz, dokonce napsal poetickou odpověď Lu Tungovi, čímžto si oba muži vysloužili nepřátelství eunuchů. 

Síla eunuchů byla zákeřná a obrovská. Pouhých několik měsíců před zatměním vznikl Úřad tajných věcí, vnitřní palácové 

oddělení složené z eunuchů, který řídilo tok dokumentů z byrokracie vnějšího paláce k císaři. Úřad vedl vrchní eunuch, 

který uplatňoval neformální, ale přesto vlivnou výsadu, radit trůnu. Moc úřadu byla posílena eunušskými jednotkami 

palácových gard, které setrvávaly v pohotovosti západně od hlavního města. Eunuši stále úspěšněji svírali trůn a více a 

více zneužívali své postavení. Ve svém nenasytném hladu po moci zastrašovali všechny, kteří byli v opozici.  
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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. 

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. 
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Žádný z ministrů se neodvážil napsat to, co Lu Tung. Znali z první ruky, jak pomstychtiví byli eunuši. Ti posílali své nepřátele 

do exilu nebo na smrt. Mnoho ustrašených úředníků se obávalo o Lu Tunga, ale pro eunuchy nepředstavoval Lu Tung 

žádnou hrozbu. Poustevník popíjející čaj v chatrči kdesi ve vzdálených horách zůstával mimo pozornost nebo vážné 

podezření. V očích eunuchů byl spíše výstřední, ale nedůležitý. Jen ať sestoupí ze své hory a přijde do hlavního města, pak 

se bude zodpovídat za svůj sarkasmus a nepohodlí, které jim způsobil. Nechte ho modlit, protože ten den nikdy nepřijde. 

Na druhé straně pro utrápené dvořany byla Lu Tungova smělost, statečnost a přímočarost opojná. Zejména učenci jako 

Han Yü i úředníci toužící po ulehčení ve svých starostech spojených se životem byrokratů odpočívali u čaje, poezie a při 

elegantních zábavách, ve kterých Lu Tung s takovou lehkostí vynikal. Prvně se Lu Tung s Han Yüem setkali, když se tento 

úředník vyšplhal na Malý Kamenný Vrch, kde na hoře hory Sung poustevník přebýval. Posvátná hora ležela jihovýchodně 

od Luoyangu a její památky a svatyně vyhledávali literáti, jako útočiště před ruchem města. Han Yü pocházel z Luoyangu 

a v roce 807 vrátil do druhého císařského města i se svojí rodinou v rámci svého dvouletého jmenování na tamní císařskou 

univerzitu. Na horu Sung vystoupil při oddechu od svých učitelských povinností a při této příležitosti navštívil zde 

přebývajícího slavného poustevníka. Když Han našel Lu Tungovu chatrč, odložil svůj ostych a zůstal na čaj. Od roku 809 

byli Han Yü a Lu Tung po nějakou dobu přáteli. Oba muži byli rovněž spřízněni, byli vzdáleně příbuzní přes Han Yuovu 

manželku, která také pocházela z prominentní aristokratické rodiny Lu patřící do stejného klanu Fanyang, ke kterému 

náležel i Lu Tung. Po měsíční události v závěru roku 810, Lu Tung složil báseň o „žabím démonu“ a Han Yu napsal odpověď 

„Zatmění Měsíce: napodobenina díla Lu Tunga“. Ač poezie byla pro oba dva vzájemným prostředkem vyjadřování, jejich 

přístupy byly oddělené a odlišné: poustevník Lu Tung kritizoval palácovou politiku z dálky, kdežto úředník Han Yu kritizoval 

nadřízené a eunuchy zblízka. Han mnohokrát sotva unikl před trůnem a jeho eunuchy a jednou byl vyhoštěn daleko na jih, 

což byl virtuální trest smrti. Oba muži se shodovali v názoru na politováníhodný stavem věcí na dvoře. Od té doby se Lu 

Tung stal členem Han Yuho literárního kroužku. 
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THE POET 

 
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: 

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.] 

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.” 

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. 
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BÁSNÍK 
 
Lu Tungova poezie šla do krajnosti, byla plná nadsázek a přehánění, čerpajících ze zvláštních narážek a nesouhlasných 

próz. Jeho barokní styl, zejména tehdy, když cílil konkrétně, byl zničující nebo naopak ohromně lichotivý. Jednou se setkal 

s básníkem Ma Yi a následně svému novému příteli poslal obdivnou báseň: 

Existuje pouze jediné srdce, slezina a kosti, 
Skalnatý vrch, čnějící hrot, strmá bezedná propast 
Nože a meče jsou štíty a útesy, 
Zatímco roviny nechme vystoupit tak vysoko jako hora K'un-lun. 
Nemá žádné místo na Nebi, 
Země jej nemůže přijmout, 
Ani slunce ani měsíc se neodvažují ukrást jeho nádheru. 
[přeloženo podle Stephena Owena] 

Lu Tungova slova a obrazy byly nezkrotné – žhavě vášnivé, až téměř pobuřující. Když Lu básnil, vizualizovat si každý detail, 

vybavoval si scény a svojí bujnou fantazií je umocňoval. Jeho paměť byla ostrá jako nůž, a nebál se jí otevřeně používat: 

„Po celý svůj život jsem získával přátele jako nepatrný člověk, ale vybavuji si tě přesně, jako bych tě právě viděl před 

sebou.“ 

 Lu Tung byl prakticky osamělý i výjimečný ve společnosti, byl zvláštní rozporuplnou osobností, která přitahovala obdiv a 

získávala si přátele z kolegů básníků jako Ma Yi nebo Han Yu. Jeho přívětivost byla prospěšná nejen pro něho samotného, 

ale pomáhala i jeho přátelům. Během Han Yuových návštěv na vrcholku, společně navštívili známého poustevníka Li P'oa, 

bezúhonného muže velkých schopností, aby se nechal jmenovat do vládní pozice, ten však odmítl odejít a převzít oficiální 

povinnosti. S Lu Tungovou podporou Han Yu nakonec uspěl, Li P'o sestoupil z hory a odebral se do Luoyangu. Méně jisté 

bylo, zdali by Han Yu mohl přesvědčit Lu Tunga, aby se vzdal svého života v ústraní. Každopádně, brzy poté opustil Lu Tung 

Menší Kamenný Vrch a odešel do východního hlavního městu, ne však dříve, dokud se neobjevil mnohem vlivnější patron. 
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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’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.  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Emperor_Xianzong_of_Tang_China
http://en.wikipedia.org/wiki/Emperor_Xianzong_of_Tang_China
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V době, kdy Lu Tung pobýval na vrcholku hory Sung, se spřátelil s Meng Chienem, následníkovým poradcem. Tou dobou 

byl Meng Chien v nemilosti dvora, byl poslán do exilu v Luoyangu a degradován na princova zaměstnance jako trest za to, 

že v Ch'ang'an pronásledoval některé nevinné lidi. Avšak Meng Chien byl mocný a významný člověk. V císařském hlavním 

městě zastával funkci náměstka ministra na Ministerstvu daní a zástupce vrchního Cenzora, tedy žádné bezvýznamné 

úřady. Meng patřil k vlivné rodině, jejímž patriarchou byl Meng Shen, významný doktor rané dynastie T'ang. Mengův klan 

se chlubil vlastním básnickým laureátem Meng Chiaoem, který byl Meng Chienův synovec a výraznou postavou Han Yuho 

literárního kroužku. Meng Chien byl také Nejvyšším Mistrem Protestů, což byl rádce, který ho měl za úkol opravovat a 

napomínat císaře, když se jednalo o politické nebo státní záležitosti. Vzhledem k Meng Chienově postavení i jeho spojení 

s trůnem, císař Hsien-Tsung trestal lehkou rukou. Z pohledu císaře nebylo ani taktické ani bezpečné, aby Meng Chien 

zapadl daleko od Ch'ang'anu: ve skutečnosti trůn potřeboval úředníky jeho kalibru, schopné dát dobrou radu a vykonávat 

reformy. Jak se dalo očekávat, jednalo se o krátký a dočasný exil. Avšak Meng Chien v Luoyangu odpočíval užívaje si města 

a výtečně se bavil ve společnosti místních osobností, včetně excentrického básníka Lu Tunga. 

 Lu Tungovy literární dovednosti i nekonvenční způsoby zapůsobily na Meng Chiena, který, stejně jako všichni ostatní, 

rozvíjel své vztahy z politických i osobních důvodů. Meng četl „Zatmění Měsíce“ v kopiích, které kolovaly po celém 

Luoyangu a Ch'ang'anu a právem usoudil, že si přátelstvím s odvážným autorem zvýší svoje postavení mezi učenými 

úředníky a možná dokonce i u samotného císaře. Meng Chien se učil z Lu Tungova vkusu a znalostí a projevoval mu svou 

přízeň darováním těch nejdražších a nejexkluzivnějších čajových koláčů. Byl bohatým mužem a mohl získat vzácné čaje na 

trzích v obou hlavních městech. Ale při jedné příležitosti věnoval Meng Chien Lu Tungovi Yang-hsien, čaj náležející Synovi 

nebes. Čaj Yang-hsien byl vyráběn výhradně pro soukromou potřebu trůnu, žádný trh ho nenabízel a nebylo možné si jej 

koupit za žádné množství zlata nebo stříbra či mědi. Bylo možné jej získat jedině přímo z rukou císaře. Pro rafinovaného a 

důvtipného dvořana to nebyl žádný problém. Meng Chien byl císařským poradcem a svými radami si častěji vysloužil 

odměnu v podobě vzácného císařského čaje. Přesněji řečeno, císař Hsien-Tsung nebyl proti tomu trochu uplácet vlastní 

ministry, aby je dobře naladil a udržel je blízko u sebe. 
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THE "SONG OF TEA" 

 

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":  

《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。 
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PÍSEŇ O ČAJI 
 
Lu Tung napsal Meng Chienovi poděkování za velký balík mimořádně vzácného čaje. Veršovaný dopis poskytuje fascinující 

vhled do raného světa čajového umění. Původně název básně zněl „Písemné poděkování Císařskému Velmistrovi Námitek 

Mengovi za zaslání nového čaje“, ale báseň se proslavila jednoduše jako „Píseň Čaje“: 

《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。 

 

 
 

;  
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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. 
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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? 
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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 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. 
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Lu Tung začal svoji píseň s jemným úsměvem nad sebou samým, když popsal, jak krátce před polednem byl náhle 

vyburcován z hlubokého spánku. Ať všichni vědí, že on spal tak dlouho na rozdíl od úředníků, kteří vstávají před úsvitem, 

aby byli včas na dvoře. Navíc se mu zdálo o vévodovi z Chou, vznešeném ministrovi z dávných dob, což vyvolalo slibnou 

předtuchu Meng Chiena a jeho daru. Bušení na vrátka upozornilo Lu Tunga, že se nejedná o obyčejného kurýra, ale o 

generála s ozbrojeným doprovodem, který přinášel balík a zprávu přímo od Velmistra Námitek. Hodnota balíčku byla 

patrná už z hedvábí, do kterého byl zabalen, a průvodní dopis uvádějící jeho přesný obsah, což byly metody zabraňující 

krádeži. Přísná opatření byla na místě, neboť se jednalo o zcela mimořádný dar: tři sta kulatých koláčů čaje z císařského 

tributu. 

Lu Tung byl tak překvapený, že uvažoval nahlas: „Takovýto úctyhodný čaj je určený pro knížata a šlechtice; jak se dostal 

do chatrče tohoto horského poustevníka?“ Navíc čaj Hsien-Jang je určen jedině pro císaře. Rostl na královských panstvích 

Huchou a Ch'angchou v okolí jezera T'ai, byl zpracován z císařských zásob a trůn měl výhradní právo jej užívat. Už od 

prvního století po Kr. od dob dynastie Han, byl čaj Yang-hsien považován za raritní. Lu Yu v Knize Čaje rozlišoval čaj z 

Huchou jako „kvalitnější“ a čaj z Ch'angchou jako „další“ v pořadí podle kvality, ale v každém případě přisuzoval čaji Yang-

hsien jemnost „s krásnou vůní“. V Huchou a Ch'angchou v prefektuře Kiangsu byl tento čaj známý pod několika jmény 

včetně Ku-chu podle jedné hory v Huchou, kde se také pěstoval. Čaj byl také nazýván „purpurový výhonek“ podle tmavě 

červenohnědé barvy čerstvých lístků. Čaj se zpracovával do tvaru malých plátků a koláčků. Čerstvě sklizené listy se spařily, 

umlely do pasty a usušily ve formách různých tvarů: kola, čtverce a obdélníky. Je zaznamenáno, že v době T'angů jeden 

mnich nabídl „nádherný čaj“ prefektovi Ch'angchou, Li Hsi-Yunovi, který jej zaslal trůnu jako tribut z okresu Yang-hsien. 

Čaj císaře natolik okouzlil, že nařídil, aby byl v Huchou zřízen císařský statek. Nemovitosti koruny spravoval Domácí výbor 

pro statky, palácový úřad obsazený vysoce postavenými eunuchy, kteří pro trůn zajišťovali každoroční dodávky Yang-

hsienu a dalších čajových tributů. Na jihu se nacházelo množství císařských statků, které produkovaly čaj pro trůn; císař 

podle svého uvážení dále nakládal s čajovými koláči, daroval je císařské rodině, aristokracii i zasloužilým úředníkům. 
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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. 

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. 
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Yang-hsien patřil mezi nejsymboličtější tributy roku a jeho doručení bylo v paláci úzkostlivě očekáváno. Čerstvý a něžný 

„perlový čaj“ přicházel časně, vypučel přemluven mírnými větry vanoucími od jezera a započal sezónu svými „žlutozlatými 

pupeny“. Čaj byl poslem jara, neboť „sto rostlin si netroufalo rozkvést“, dokud císař prvně neochutnal čaj Yang-hsien. Pro 

císaře měl Yang-hsien velký rituální a ceremoniální význam také kvůli každoroční oběti císařským předkům. Přípravy na 

celou událost začínaly bezprostředně po Novém roce, kdy prefekt Huchou nařídil opravy silnic vedoucích z údolí do hor 

pro množství dělníkům potřebných pro sklizeň. Krátce na to přijeli z hlavního města palácoví eunuši řídit sklizeň jako místní 

úředníci plánovali bydlení, zásobování a péči o tisíce čajových dělníků z venkova. Ve druhém měsíci podle lunárního 

kalendáře, byl čaj sklizen, během pár dní rychle zpracován do tvaru koláčů a pak byl necelý týden úzkostlivě opečováván. 

Čaj byl pečlivě kontrolován a balen, nejprve ovinut skvělým bílým papírem, poté vložen do jemné hedvábné mošny a 

nakonec uzamknut do lakované skříňky. Na přepravu čajového tributu dohlíželi palácoví eunuši, kteří řídili logistické 

odborníky. Eunuši rozsáhle investovali do správních a vojenských sil, aby nic nenarušilo bezpečný a rychlý průjezd čaje. 

 První dodávce čaje Yang-hsien se říkalo „expresní čaj“ (chi-ch'eng Ch'a), byla odeslána v druhém měsíci a do paláce 

v hlavním městě vzdáleném více než tisíc mil dorazila prostřednictvím jízdních kurýrů za méně jak deseti dní. Eunuchy 

limitoval především kalendář. Čaj musel dorazit do paláce před začátkem Svátku čistoty a jasu Ch'ing-ming, který se konal 

pátý den třetího lunárního měsíce. Toto datum určovala tradice, podle níž císař uctíval své T'angské předky. Eunuši 

neriskovali hněv dračího trůnu tím, že by se opozdili. Čaj putoval z jihu od jezera T'ai na severozápad do Ch'ang'an 

převážně po Velkém Kanálu až do Luoyangu, z Luoyangu pak po souši do Lan-tien Pass a odtud opět lodí do hlavního 

města. Ve městě byl převezen do vnitřního paláce. V bezpečí soukromé císařovy pokladny došlo k jeho rozdělení, část byla 

poslána do svatyně císařské rodiny, aby byla obětována předkům dynastie. Císař osobně vykonal rituál, aby splnil své 

synovské povinnosti, a pak se vrátil do paláce, kde mu čajový mistr připravil čaj Yang-hsien. 
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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. 

 

 
 
 

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.  



INSTITUT RENESANCE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ – STEVEN D. OWYOUNG: LU TONG & „PÍSEŇ ČAJE“ 
 

 

 
35 

Císařův čaj vařila obvykle jedna z dvorních dam, která byla vzdělána v čajovém umění. Taoistická kněžka Li Yeh, jež si 

osvojila své dovednosti od vlastního otec a u Lu Yuho se seznámila s jemnými detaily, byla vzorovou čajovou instruktorkou 

pro císařovy manželky a palácové dámy. Nicméně při slavnostních příležitostech, jako byl svátek Ch'ing-ming, povolal císař 

svého oficiálního čajového mistra. Palácový mistr udělal čaj stejným způsobem, jak to popsal Lu Yu v Ch'a-chingu. Příprava 

začala opékáním čajového koláče nad ohřívadlem, následným rozemletím a pak prosetím čaje na prášek jemným jako 

„rýžová mouka“. V kotlíku se hřála voda a když byla vroucí, vsypala do ní mistr špetku soli a nepřetržitým mícháním vytvořil 

vír, do kterého vsypal čajový prášek. Ve chvíli, kdy „voda vzkypěla jako plující oblaka a přetékající pěna“ přimíchal 

naběračku horké vody pro zmírnění varu. Když čaj naléval do misek, každou završovala bohatá pěna, která vypadala 

„nádherně jako jarní květy“. Císař pozvedl první misku na zdraví a obřadně „poprvé ochutnal“ Yang-hsienský čaj, což bylo 

formální a milostivé gesto, kterým oznámil oficiální začátek jara. 

 

 
 
 

Daleko od Ch'ang'anu na Malém Kamenném Vrchu i Lu Tung oslavoval s Yang-hsienským čajem. Třebaže obýval skromný 

domek, choval se stejně formálně jako císař. V touze po klidu a samotě zatarasil branku a zavřel dveře. Před přípravou 

čaje se upravil, nasadil si čapku z jemného hedvábí a zaměřil se na nejbližší úkol, který ho čekal: klidnou a soustředěnou 

přípravu a vaření císařského čaje. Naslouchal prvnímu varu vody, zaznamenal bubliny o velikosti „rybích ok“, které 

následoval druhý var s bublinkami připomínajícími „šňůru perel“. Kypící třetí var vybuchl po mírce práškového čaje a pak 

následovalo klidné probublávání vařícího se čaje. Při pohledu do kotlíku si Lu Tung představoval, jak se dmoucí čaj 

přeměňuje v temné /angl. „zelené“/ mraky ustavičně pofukované jarním „větrem“. Lu Tung nabral misku a obdivoval 

jemnou „svítivě bílou“ pěnu lehce plující na čaji, jak se chladnutím zahušťuje a ulpívá při okrajích misky. 
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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:  

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. 

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: 

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. 
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Pěna byla esencí čaje. Báseň „Óda na čaj“ ze čtvrtého století pěnu popisuje takto: „třpytivá jako nahromaděný sníh“. O 

čtyři sta let později T'angové stále oceňovali pěnu jako nejdůležitější estetickou vlastnost čaje. Rovněž Lu Yu se uchýlil ke 

křehké poetice při popisu pěny: 

Pěna je květinovou esencí varu. Tenké vrstvě pěny se říká mo, vysoké pěně se říká po a té nejjemnější pěně se říká hua, 

květinová esence ... Pěna mo připomíná datlové lístečky zvolna plující na hladině kulatého nefritového rybníčku nebo jako 

zeleně kvetoucí okřehek v zátočině rybníka či březích říčních mělčin nebo jako mlžná oblaka plující po jasném nebi. Pěna 

připomíná mech plující v přílivovém písku nebo květy chryzantém spadlé do starobylého rituálního bronzu. 

Lu Yu rovněž napsal, že první várka z kotlíku byla „ambróziová a dlouhotrvající“. Po dlouhou dobu se chuť čaje považovala 

za jeho nejzajímavější vlastnost. Čaj byl v Materia Medica popsán těmito slovy: „Ming je hořký čaj. Jeho chuť je sladká a 

hořká. “ Fenomén čaje spočívá v souběžně sladké i hořké chuti, když se čaj srká. Hořká chuť čaje na jazyku stimuluje vznik 

slin, které se pak mísí s čajem a změní svoji chuť z hořké na sladkou. Lidské sliny obsahují slinnou amylázu, což je enzym, 

který přeměňuje sacharidy na cukry. Hořký čaj, zejména zelený, je tedy sladký čaj. Nejkvalitnější čaj byl často nazýván 

„sladká rosa“ (kan-lu), což je poetické označení pro nápoj nebešťanů, nápoj nekonečné čistoty, lehkosti a sladkosti. V 

taoismu byla sladká rosa esencí, která pochází z nebe. Seslání nebeské sladké rosy bylo potvrzením ctnostné vlády, jak to 

zmiňuje Tao-te-ťing (Kniha o cestě a ctnosti) v 32. kapitole: 

Tao je stálé, ale bezejmenné. 
Třebaže Prvotní Jednoduchost je malá, 
Vše pod Nebesy je jí poddáno. 
Jestliže páni a princové ji přijmou, 
myriády stvoření by se u nich zabydlí; 
Nebesa i Země pak budou v jednotě a sešlou sladkou rosu. 
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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: 

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.  

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.  

 

  



INSTITUT RENESANCE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ – STEVEN D. OWYOUNG: LU TONG & „PÍSEŇ ČAJE“ 
 

 

 
39 

Císaři dynastie Han, vědomi si Mandátu Nebes a síly Tao, postavili na palácových předměstích proslulé pavilony, které by 

zachytávaly sladkou rosu, nebeské znamení potvrzující správnost jejich vlády. Sladká rosa se srážela ve zlatých miskách 

a stříbrných zrcadlech umístěných na špičkách vysokých stožárů, které se tyčily vzhůru do nebes, pak se sbírala a popíjela 

pro zvýšení dlouhověkosti a pro dosažení nesmrtelnosti. Lu Yu ve svém Ch'a-Chingu následoval císařský příklad: 

V Záznamech zakladatelů Songské dynastie stojí, že „princové Luan z Hsin'an a Shang Yüchan navštívili buddhistického 

mnicha Tan-chi na hoře Pakung. Mnich jim připravil čaj. Princ Shang jej ochutnal a pravil: „To je skutečně sladká rosa 

nesmrtelných! Jak je možné tomu říkat čaj?“  Mnichův čaj chutnal tak výtečně, že si princ dovolil přirovnat jej k sladké 

chuti posvátného nektaru, sladké rose. Lu Yu navíc považoval čaj pro jeho blahodárné vlastnosti za největší mezi bylinami 

a poznamenal, že „v účincích čaj soupeří ... se sladkou rosou“, čímž spojil čaj s duchovní oblastí a starobylými představami 

o tom, že čaj dává nesmrtelnost. 

Lu Yu byl přesný v pokynech: „čaje vynikající chutě a vůně se mají vypít tři misky...“ Trojka byla dokonalým číslem jak 

ohledně čaje, tak i taoismu. Především: trojka byla obzvláště silná v taoistickém pojmenování základních věcí: tři základní 

kvality, tři základní živiny, trojice mocností, příbuznost tří, a tak dále. Lu Yu upřednostňoval v Ch'a-Ching trojku jako 

mystickou konstantu. Například, bronzové ohřívadlo použité jako čajová kamínka bylo trojnožkou se třemi nohami, třemi 

otvory, třemi nápisy, třemi boky, třemi elementy a třemi hlavními zvířaty. Používáním čísla tři dodržoval Lu Yu taoistickou 

praxi i víru v moc numerologie. 
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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.  

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.  

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 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. 
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Tři misky čaje bylo pravidlo, které úzce souviselo s taoistickým přesvědčením, že čaj je potravina a bylinný lék. Kniha Čaje 

popisovala množství fyziologických účinků čaje. Již dlouho byly známy povzbuzující účinky této rostliny a používala se k 

léčbě duševních depresí. Jedna trpící duše se otevřeně vyjádřila ve svém těžkém, ale nadějném vyznání: „Mé tělo je 

zmatené a melancholické. Vždycky jsem spoléhal na pravý čaj, který přináší úlevu.“ Kniha o jídle v souvislosti s dietou 

poznamenává: „Čaj, který se používá už dlouhé věky, dodává člověku sílu, spokojenost i smysl.“ Rovněž v Pojednání o 

potravinách se píše, že „hořký čaj, který se obvykle po delší dobu pije, prospívá síle myšlenek.“ Mniši i laikové čaj pili podle 

přísně daného režimu. Taoisté věřili, že dlouhé a trvalé pití čaje povzbuzuje vitalitu, případně přináší nesmrtelnost. V knize 

Jídla, kterých je třeba se vyvarovat lékař psal „hořký čaj po delší době vede k nesmrtelnosti.“ Taoisté říkali, že čaj ve spojení 

s asketickou vegetariánskou stravou, která nepovolovala žádné maso ani obilí a česnek „zesvětluje tělo a transformuje 

kosti“, avšak „je-li podáván s pórkem, učiní tělo těžkým.“ Čaj v klášteře nahrazoval večeři a pil se jako podpůrný prostředek 

ke studiu a meditaci. Taoističtí adepti užívali čaj jako stimulant k pročištění a koncentraci mysli během svých dlouhých 

a intenzivních meditací, který působí na duši i tělo, jež jsou alchymistickou nádobou pro vytváření elixíru nekonečného 

života. Čaj byl pro ně především spolehlivým zdrojem pro udržení síly při meditacích; užívali jej dlouhodobě a v účinném 

množství pro jeho fyziologické účinky, které mění rozpoložení až k dosažení rozšířeného stavu vědomí a osvícení. 

Předepsáním tří misek čaje Lu Yu neřešil pouze estetický problém, jak dosáhnout „vynikající chutě i vůně“, ale také 

upozornil na léčivou povahu rostliny a stanovil pravidla prospívající duševnímu zdraví i taoistické meditaci.  

 

Taoista a čajový znalec Lu T'ug znal jak chuťové požitky z pití čaje, tak i jeho bylinné účinky. Lu Tung v „Písni Čaje“ popisoval 

fyzické vjemy, které v jeho těle postupně vyvolávaly tři misky čaje jakožto léčivého odvaru. 

 
První miska svlaží rty a hrdlo. 
Druhá miska zažene samotu a melancholii. 
Třetí miska pronikne do mých uschlých útrob, 
nenáchazejíc nic, než literární dřeň pěti tisíc svitků. 
 

Už během Lu Tungovy druhé misky se projevily stimulující a náladu ovlivňující účinky čaje a při třetí se mu rozbušilo srdce. 

Lu Tung měl dlouhou asketickou praxi a snadno vstřebával kofeinový i teinový koncentrát. Hlavu měl lehkou, mysl čistou 

a vnímavou, zbystřené smysly, jeho myšlenky se rozběhly v inspiraci a celé jeho bytí bylo zaplněno velkým učením. 

Předepsanými třemi miskami čaje dosáhl prahu zkušenosti v pocitech i poznání. 
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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: 

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. 
 
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. 

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. 
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Je pozoruhodné, že Lu Tung pokračoval, a vypil několik dalších misek čaje. Učinil tedy to, před čím Lu Yu důrazně varoval: 

„Všechny nejlepší chutě jsou v první a druhé misce. Třetí už nechutná tak dobře. Čtvrtá a pátá miska čaje je zbytečná ... 

není třeba jich pít více.“ Přesto Lu Tung opět pozvedl misku a zažil další sled vjemů proměňoval jeho tělo i ducha: 

Čtvrtá miska vyvolá lehké pocení, 
životní nespravedlnosti odchází mými póry z těla ven. 
Pátá miska pročišťuje moje maso a kosti. 
Šestá miska mě učiní jedním z nesmrtelných - opeřeným duchem. 
Sedmou misku pít nemusím, 
už cítím jen čerstvý vítr, jak proudí pod mými křídly  
 

Šestou miskou Lu Tung překročil předpis mistra Lu Yuho o třech miskách čaje a ignoroval zákaz ohledně dalších. Znalec Lu 

Tung si tak zdvojnásobil potěšení z císařského čaje. A jako taoista si vzpomněl na další Lu Yuho slova: „V účincích čaj 

soupeří… se sladkou rosou.“ Čaj byl alchymistickou látkou svými účinky se rovnal blahodárné nebeské esenci - božskému 

elixíru života. Silné bylinné účinky čaje výrazně proměnily Lu Tungovy schopnosti soustředění a vnímání a navodily 

transcendentální stav. 

Když se Lu Tung chystal vypít nadpočetnou sedmou misku, ucítil „čerstvý vítr“ pod svými křídly, který ho nadzdvihl a mohl 

letět. Unášen větrem opustil poslední misku, vznesl se a v podobě pernatého ducha instinktivně zamířil k bájné hoře 

P'englai, taoistickému ostrovu nesmrtelných, vzdálenému a mystickému místu kdesi ve Východním moři, mimo fyzický 

svět. Pak si připomenul význam vlastní přezdívky „Mistr Nefritového Potoka“ a namísto k Huchou se stočil k pozemské 

čajové hoře, aby se „připojil k dalším nesmrtelným ... chránícím čisté výšiny před větrem a deštěm“ a pečovali o Yang-

hsienské císařské zahrady. Jak přemítal o čajových plantážích, náhle do jeho svědomí udeřila velká bolest a taoistický 

soucit. Nahlas zavzdychala zahořekoval „hořký je osud rolníků, kteří se dřou na rozeklaných čajových útesech!“ Uvědomil 

si lidskou cenu čaje, jeho imaginární let byl náhle přerušen, nahradilo jej přání najít alespoň nějakou úlevu pro čajové 

dělníky. Ve svém děkovném dopise Lu Tung ministrovi Meng Chienovi lichotí a nepřímo jej srovnává se spravedlivým 

vévodou Chou z dávných dob v naději, že vzbudí jeho lidský soucit, a tak získá rolníkům alespoň malé ulehčení v jejich 

osudu. 
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TEA CZAR 
 
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. 

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 Ku-

chu 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.  
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ČAJOVÝ CAR 
 
Není známo, zda Lu Tung obdržel nějakou potěšitelnou zprávu od svého patrona. Ale spousta čajových dělníků si jen 

pohoršila. Přestože Meng Chien měl velký vliv, nemohl nijak ovlivňovat směřování státní čajové politiky. Tato pravomoc 

náležela Wang Yaovi, hlavnímu ministrovi císařského dvora v Ch'ang'an. V roce 835 se Wang Yaovi podařilo ovládnout 

Komisi čajového monopolu (chüeh-ch'a shih), finančního úřadu, který dohlížel na výběr daní z čaje. Wang byl de facto 

čajovým carem a v době pozdních T'angů hrál rozhodující roli při danění čaje. Když Wang Yaův vliv a kontrola čaje vzrostly, 

Lu Tung se k němu přiklonil. Seznámili ho s ním Meng Chien a Han Yu. Všichni úředníci se mezi sebou znali, neboť měli 

blízký vztah k trůnu i společné politické zájmy. Han Yua a Wang Yaa pojilo navíc i zvláštní letité pouto, neboť byli spolužáky 

u císařských zkoušek. Kromě císaře nebylo nikoho, kdy by měl jemnější čaj než Wang Ya. A vyjma čajového světce Lu Yuho 

nebyl nikdo slavnější než znalec Lu Tung. To je důvod, proč sdíleli Wang Ya a Lu Tung společné zájmy. Lu Tung často 

navštěvoval ministrovo sídlo nacházející se v zahradní čtvrti v blízkosti jižní Ch'ang'anské brány a trávil tam svůj volný čas 

jako Wangův domácí host, psal poezii a užíval si nejvzácnější čaje, které mohl pít. Jak zmiňuje „Píseň Čaje“, Lu Tungova 

spotřeba čaje byla neuvěřitelná a bráno měřítky běžného užívání čaje, jeho odolnost a praktikování fyziologických účinků 

bylo značně neobvyklé. Lu Tung se nevzdaloval na dlouho ani daleko od Wangova sídla. 

 Když Wang Ya ovládl Komisi, T'angský čajový trh byl již dobře zavedený a prosperoval. Když byl v osmém století 

Yang-hsienský čaj poprvé představen trůnu, Lu Yu zaznamenal, že inaugurační tribut obsahoval deset tisíc uncí pečeného 

čaje. Jeho výroba byla pracná, neboť listy se ručně trhaly v časných ranních hodinách během několika naprosto jasných 

bezmračných dní. Jeden čajový koláč vážil méně než unci a přesto každý obsahoval statisíce pupenů. Císař si tento čaj 

velmi oblíbil a tak v roce 770 nařídil pravidelný tribut z hory Ku-chu. V Huchou byl založen císařský statek, aby produkoval 

Yang-hsienský čaj pro trůn. Čaj byl nejen vynikající kvality, ale i skvěle zpracován. Od roku 781 přesahoval roční tribut tisíc 

liber čaje; objem rostl každým rokem exponenciálně. V devátém století sklízelo úrodu v Yang-hsienu třicet tisíc rolníků a 

další tisíce zpracovávaly lístky. Společně s dalšími, kteří se věnovali produkci čaje na ostatních císařských statcích, 

soukromě a v rámci obchodních společností, tvořili stejně početnou skupinu, která se věnovala libovolnému jinému 

produktu, a jejich počet se snižoval pouze během žní. V roce 817 bylo skoro milion liber čaje uloženo ve dvou 

samostatných soukromých císařových pokladnách. Otevřený čajový trh stále rostl a uspokojoval poptávku jak ve vlastní 

zemi, tak i v zahraničí. Spotřeba čaje, jeho produkce i obchod byly všudypřítomné a čaj byl považován za plnohodnotnou 

komoditu. Čaj se stal samozřejmostí – životní nezbytností – a jako každá potřebná věc byl pochopitelně zdaněn. 
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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. 

 

 
 
 

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 (Chinese: 開府儀同三司k'ai-fu i-t'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. 
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První státní daň z čaje byla stanovena v roce 782 ve výši deseti procent z jeho průměrné tržní ceny, byl ohodnocen stejně 

jako lak, bambus a dřevo. Vedle toho byl ale jemný čaj císařských čajových zahrad produkován soukromě bez regulací a 

spolupráce zahrnovala nezávislé farmáře, kláštery a vlastníky půdy. Tyto čaje byly běžně doporučovány místními úředníky 

jako každoroční tribut trůnu. V roce 793 čajoví obchodníci platili v hotovosti deseti procentní daň z výše čajového obchodu. 

Roční příjmy z čaje byly menší, pouze ve výši jedné dvanáctiny částky, kterou utržil státní solný monopol. Nicméně, výnosy 

z čaje byly pořád dosti velké na to, aby podnítily byrokratické hašteření, zpronevěru finančních prostředků a staly se 

předmětem politického a finančního ovlivňování a rozkolu mezi institucemi. Navíc, jak se čajový trh stále rozšiřoval, 

zvyšovaly se zisky, a čaj se stával atraktivním terčem pro bandity, nepoctivé obchodníky a zkorumpované provinční 

úředníky. Navzdory problémům spojeným s čajovým trhem, daňový systém pracoval poměrně dobře více než padesát let, 

dokud nedošlo na katastrofální politiku Wang Yaa. 

 
 
Politický pád Wang Yaa se paradoxně započal udělením nejvyšší císařské pocty. V pátém měsíci roku 835 jej císař poctil 

vysokým čestným titulem Velitel Prostoru Nepřekonatelný ve Cti /čínsky: 開府儀同三司 k'ai-fu i-Tung san-ssu pozn. př./, 

který se svojí prestiží rovnal třem legendárním vévodům z dob starověku, byl udílen vrchním rádcům panovníka a byl 

nejvyšší úřední hodností. Titul umožňoval Wang Yaovým zaměstnancům, aby měli soukromou kancelář ve vnějším paláci, 

což bylo privilegium, které významně rozšířilo jeho už tak impozantní moc a dalo mu výraznou výhodu nad jeho politickými 

nepřáteli z řad dvořanů a palácových eunuchů. Do očí bijící protekce trůnu prohlubovala nepřátelství Wang Yaových 

protivníků. Jenže k jejich zlosti, Wang Ya byl stále silnější. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   
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V desátém měsíci nařídil císař zřízení nové regulační komise, Čajového Monopolu, a císařským výnosem jmenoval Wang 

Yaa komisařem. Tímto krokem reagoval na vnitřní pnutí v produkci čaje i na několik let rostoucí nejistotu čajového trhu. 

V Ch'engtu, hlavní město Sečuanu, bylo roku 829 vydrancováno a bylo zpustošeno rozsáhlé území užívané k pěstování 

čajovníku. K rozhodnutí, že stát převezme dohled nad výrobou čaje, došlo poté, co v dalších částech jihu došlo k výpadku 

sezónní sklizně čaje. Vytvoření monopolu doporučil císaři Wang Ya, který tak s funkcí vrchního komisaře, získal obrovské 

bohatství a moc. 

Jak se dalo očekávat, Wang Ya začal rychle a nemilosrdně jednat a přijal drastická opatření, která zcela změnila čajový trh. 

Nařídil, aby byla veškerá výroba přeměněna a omezena výhradně na státní plantáže, soukromé manufaktury byly zakázány 

a postaveny mimo zákon. Byla nastolena ještě tvrdší pravidla. Všechny čajové plantáže byly přičleněny k státním statkům 

a bylo nařízeno zničení soukromých zásob již zpracovaného čaje. Reakce baly okamžitá a předvídatelná. Pověsti o blížícím 

se čajovém monopolu hrozivě rozkolísaly čajový trh, nižší úředníci vydělali malé jmění na obchodu s tajnými informacemi, 

obchodníci a znalci začali hromadit a ukrývat svoje zásoby, vznikl nedostatek čaje a vzrostly ceny, trh kolaboval a 

lukrativním černý trh prosperoval, vysídlení čajový rolníci a obchodníci se spojili s kriminálními gangy v podnikání, kterému 

rozuměli nejlépe. Odpor rolníků a obchodníků vůči této politice byl spojen s násilnostmi, takže trůn a dvůr doporučil, aby 

k prosazení čajového nařízení státní správa „tyto lidi vyhladila nebo silou zatlačila do kopců“. Wang Ya váhal, ale nemohl 

ustoupit ze svých nařízení. Aniž to tušil, do pohybu se daly události, které směřovaly ke svržení Čajového Monopolu a 

zapříčinily Wang Yaovu náhlou ztrátu přízně a předznamenaly jeho strašlivý konec. 
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SWEET DEW 
 
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, Wen-tsung 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. Wen-tsung’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. Wen-tsung 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.  
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SLADKÁ ROSA 
 
 Je ironií, že právě císař zapříčinil zničení svého oblíbeného ministra. Císař Wen-Tsung se už dvakrát neúspěšně pokoušel 

zbavit se silné kliky eunuchů, která ovládala trůn. První plán se nevydařil kvůli úniku informací. Rovněž při druhém pokusu 

chtěl Wen-Tsung zavraždit přední eunuchy s pomocí dvou vysokých dvořanů. Ti tři se dohodli na absolutním utajení. 

Roztržitý a palácovými eunuchy trápený císař Wen-Tsung měl strachu z prozrazení utajovaného plánu a nevaroval Wang 

Ya v souvislosti s chystaným záměrem. Plán počítal se zprávou o znamení (Sladká rosa, pozn. překl.), jeho ověřování 

eunuchy a následně s jejich přepadení včetně nohsledů. K útoku mělo dojít v časných ranních hodinách na půdě paláce, 

těsně před branami vnitřního paláce. Vnější palác byl obsazen dvorními a administrativními úřady. Vnitřní palác obsahoval 

císařovy soukromé kanceláře, haly a rezidence, včetně nádvoří pro císařovnu, manželky a dámy. Wen-Tsungovi osobní 

sekretáři, několik Han-linových žáků se omezovali na svůj úřad a doprovázeli císaře. Jediní muži, kteří se vedle eunuchů 

mohli nacházet ve vnitřním paláci, byli jejich služebníci. Za vlády silných císařů eunuši sloužili v císařské domácnosti; v 

případě slabého císaře sloužili sami sobě zastrašovali a zneužívali svého vládce. Wen-Tsung byl slabý, ale chtěl se zoufale 

zbavit svých manipulativních eunuchů. Plán počítal s pověrčivostí eunuchů a měl je vylákat z vnitřního paláce do vnějšího, 

kde by byli zabiti dříve, než by vše překazila palácová garda řízená eunuchy. 
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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. 

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. 
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V časných ranních hodinách dvacátého prvního dne dvanáctého měsíce roku 835, byla císaři podána zpráva o příznivém 

znamení. Sladká rosa sestoupila z Nebes a spočinula na granátovníku, který rostl pod ostrahou ve vnějším paláci na dvoře 

v Chin-wu. Sladká Rosa byla Požehnáním Nebes spočívajícím na panovníkovi a jeho dobré a ctnostné vládě. Nebeské 

znamení bylo dvojnásob příznivé, protože hlídka byla pojmenována po pohádkovém Chin-wu, bájném ptáku, který 

zažehnával mor a neštěstí. Wen-Tsung poslal vrchního eunucha, aby věc vyšetřil. Eunuch se svými pomocníky vyšli branou 

z vnitřního paláce a pospíchali hnáni touhou spatřit zázrak. Věřili, že vypití Sladké Rosy prodlužuje život nebo dokonce 

dává nesmrtelnost těm, kdo by byli natolik smělí, že by olízli jednu nebo dvě kapky přímo z listů stromu. Jakmile dorazili, 

překvapilo je řinčení zbraní a zahlédli ozbrojence, jak se schovávají za závěsy. Utekli zpět branami vnitřního paláce a 

spustili poplach. Vrchní eunuch izoloval Wen-Tsunga od spiklenců tím, že mu nařídil, aby šel hlouběji do vnitřního paláce. 

Následně byla povolána palácová garda. Patnáctitisícová armáda podřízená eunuchům byla v pohotovosti v západní části 

města. Vyrazil předvoj pěti set vojáků. Jakmile vojáci vstoupili do vnějšího paláce, úředníci si uvědomili nebezpečí. 

 
 

Toho rána Wand Ya odešel ze sekretariátu kvůli schůzce a pak se vrátil, aby se zúčastnil hostiny. Ačkoliv neměl nic 

společného s pučem proti eunuchům, tušil, že se děje něco velmi špatného, když byla oslava náhle přerušena: 

„než kdokoliv stačil odložit svoje hůlky,“ vojáci vtrhli branou a zabíjeli každého, koho potkali. Wang Ya a další unikli jenom 

díky štěstí, vystrašeni hledali útočiště na čajovém trhu v Yung-Ch'angu, kde byli nakonec obklíčeni a zajati. Ve vnějším 

paláci zemřelo více než tisíc lidí a zabíjení pokračovalo celý den. Další tisíce lidí zemřely během následujících týdnů, jak 

úředníci, tak i jejich rodiny, přátelé a sluhové byli s pomocí eunuchů chyceni, vězněni a zabíjeni. Stačilo bezdůvodné 

podezření, aby došlo k pomalému mučení a smrti. Masakr zlikvidoval klany jedenácti vysokých úředníků. V historii se tento 

pokus o převrat a vyhnání eunuchů připomíná jako incident Sladká Rosa.  
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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. 

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. 
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Jižní městskou bránou se valili vojáci do Zahradní čtvrti, kde se vloupali do sídel tří hlavních ministrů. Lu Tung byl právě na 

návštěvě u Wang Yaa, kde přebýval jako vážený host. Zátah v rezidenci se vztahoval na všechny přítomné. Lu Tung byl 

nalezen jako jeden z posledních v domě pro hosty. Jako obvykle spal tvrdě na lůžku. Naposledy v životě byl hrubě probuzen 

nějakým vojákem. Vzteklý a rozhořčený Lu varoval ozbrojeného muže, aby se ho ani nedotknul a sliboval mu nejtvrdší 

odplatu od hlavního ministra. Voják stroze ignoroval jeho prskání a strčil ho do místnosti již zaplněné sluhy a rodinou. 

Všechny spoutali a odvedli pryč. Ve vězení byl Lu Tung týrán, mučen a postaven před soud. Na základě falešného obvinění 

ze spiknutí byl shledán vinným a odsouzen k smrti. 

Ač byl Wang Ya stejně nevinný jako Lu Tung, trpěl během incidentu Sladké Rosy velkou bolestí a ponižováním. Eunuši ho 

mučili, aby z něho dostali falešné přiznání, které postihlo celý jeho klan. Když soud skončil, Wang putoval Ch'ang'anem 

doprovázen tři sta jezdci. Kavalkáda procházela kolem svatyní, obchodů a tržišť, a nakonec zamířila k západnímu trhu, kde 

se zastavila u popraviště. Tomu místu se říkalo Osamělá vrba, podle stromu, který tam osaměle a opuštěně rostl. Ve chvíli, 

kdy dovlekli Wang Yaa pod jeho převislé větvě, byl strom obklopen rozzuřeným davem, který přiběhl z městských uliček, 

aby se posmíval a spílal nenáviděné hlavě Čajového Monopolu. Wang Ya byl omámený a nic netušil, když tu se náhle vojáci 

kolem něho rozestoupili a nechali ho samotného, až jej trefil první kámen. S každým dalším hozeným kamenem rostl 

vražedný vztek davu. Když Wang Ya nakonec padl, umíral, tiše a vyčerpaně. 
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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": 

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 ... 

 
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. 
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Není zaznamenáno, jak Lu Tung zemřel, ale je docela jisté, že byl popraven pod holými větvemi Osamělé Vrby. 

Hněv eunuchů byl strašný. Jakmile zjistili, že zajali autora „Zatmění Měsíce,“ neměli slitování. Když s Lu Tungem skončili, 

byla z něho úplná troska. Bylo pro něho vysvobozením, když ho konečně zabili. Kdosi jeho tělo pohřbil za vykonání 

nejnutnějšího obřadu; ten byl proveden uspěchaně a nedostatečně. Nepatrnost Lu Tungova hrobu zdrtila hrstku přátel, 

která se odvážila vzdát mu poslední úctu. Básník Chia Tao zveršoval na památku „Oplakávání Lu Tunga“: 

Úctyhodný člověk, třebaže nepoctěn oficiálně je mrtev. 
Dokonce i ti, kdo nejsou s ním spříznění, truchlí. 
Prázdnota způsobuje, že staří duchové pláčí 
S příchodem dalšího nového souseda. 
Ve čtyřicet let svého dospělého života, 
Oblékal pouze šaty z prosté tkaniny. 
Syn Nebes ho nikdy nepředvolal, 
Tak kdo by si ho v Pekle všímal? 
Jeho přátelé v Ch'ang'an si rozdělili jeho osiřelé děti, 
Náhle je opustil. 
Malé kamenné znamení vedle jeho hrobu je nuzné, 
Napsané řádky nestejnoměrné a zmatené. 
Nejsou peníze na nákup borovice, aby rostla u jeho hrobu 
Avšak výhonky pelyňku tam rostou přirozeně ... 
 
Chia Tao popsal následky smrti Lu T'unga strohými slovy. Luovy děti, bez otce a bez matky, zůstaly osamělé na tvrdých 

ulicích hlavního města, opuštěné i těmi lidmi, kteří je měli chránit. Kultivovaný a obdivovaný člověk, jakým Lu T'ung byl, 

by si zasloužil kamennou stélu s krásným písmem a bohatou chválou, ale znamení u jeho hrobu bylo malé, nápis na něm 

nedostatečný; několik málo sloupů nakřivo, skrovná slova neuspořádaná. Strom, který se tradičně vysazoval u nového 

hrobu, chyběl. Jediné, co vzdáleně připomínalo borovici, byl pelyněk divoce rostoucí na jeho hrobě. Přítomnost malé 

rostlinky působila jako útěcha. Podobně jako starý poustevník odolná bylina přežila chladnou zimu, její pupeny hojně 

vyrašily na jaře na starém, uschlém stonku. Bezútěšná a ubohá scéna u hrobu završila zkázu Lu-tunga života i umění, pro 

Chia Tao byla tato úvaha tak nesnesitelná, že se obrátil na básníkova ducha, plačíc sliboval, že ho nenechá upadnout v 

zapomnění a bude pečovat o jeho literární dílo. 
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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:  

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. 
 
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.  
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Po celá staletí sloužil incident Sladké Rosy jako vážné varování všem císařům a ministrům před mocí eunuchů. Varování se 

dotýkalo všech, dokonce i básníků a čajových znalců, jejichž sic neškodná a kulturní zábava, je přesto mohla připravit o 

život. V Lu Tungově případě jeho vášeň pro čaj ho opravdu nečekaným způsobem přivedla k úplnému a naprostému 

zničení. Bylo víc než kruté, že právě „Sladká Rosa“ - požehnání Nebes nebo nádherný čaj – se stala příčinou k takovým 

destruktivním následkům. I čas byl k Lu Tungovi krutý. Jeho poezii všichni zapomněli, navzdory tomu, že básník Chia Tao 

sliboval u Lu Tungova hrobu, že uchová jeho památku: 

Básně, které jsi mi posílal, dokud jsi žil, 
Držím a čtu, slzy mi tekou. 
Od této chvíle je budu ctít ještě více, 
Střeže je v nitru jako poklad, v obavě, že je ztratím. 
 
Pro Lu Tungovu poezii byly dlouhodobé důsledky incidentu Sladká Rosa neúmyslné, avšak závažné. Navzdory víře Chia 

Taoa, živé a krásné bizarní obrazy, které vykouzlil Lu Tung, téměř zmizely. Nešťastný básník byl znovu odsouzen. Kritici jej 

považovali za „menšího“ básníka, jeho dílo byla přehlíženo nebo pomlouváno pro své zvláštní a neskutečné „lety do 

fantazie.“ V průběhu věků vše, co se zachovalo bylo pár výpravných básní v antologiích, nejznámější „Zatmění Měsíce“ a 

„Píseň Čaje“. Je snad příznačné, že právě tato dvě díla se stala jeho nejslavnějšími. S každým dalším stoletím opovrhovaný 

a dávno zapomenutý „Démon žáby“ byl znovu a znovu zastiňován a porážen; měsíční báseň a její vzdorné, sarkastické 

verše těšily celé generace čtenářů stejně tak, jako zvedaly obočí úředníků v dobách minulých. Odplata je, stejně jako čaj, 

hořká i sladká. Pro útěchu Lu Tungova ducha, jeho brilantní verše o sedmi podivuhodných miskách – Píseň Čaje – stále zní 

v myslích pijáků čaje až do dnešních dní. A při každém tichém zpěvu se Mistr Nefritového Proudu stává nesmrtelným, 

vznášeje se nad čajovými krajinami, odlétaje až ke vzdáleným a mystickým ostrovům P'englai. 
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