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W kręgu herbaty  
.  

  

Do źródeł herbaty 
 

Legendarny Cesarz  Shennong, zbierający zioła.  
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Podania i ryciny głoszą, że legendarny cesarz 
Shennong czyli Boski Rolnik (który, według podań, 
panował od 2737 do 2697 r. p.n.e.) nauczył poddanych 
uprawiać ziemię, skonstruował pług i rozwiał handel. 
Także, co ciekawe, zbierał on i opisywał zioła, 
podróżując po całym kraju. Legenda mówi, że pewnego 
dnia, gdy siedział w cieniu drzewa, kilka liści spadło do 
kociołka z wrzącą wodą, Shennong wypił napar i ocenił 
jako wielce orzeźwiający, dający energię ciału i jasność 
umysłowi i, co ważne dla cesarza nieustannie 
podtruwającego się nowo poznanymi roślinami, herbata 
- bo to jej liście zaparzyły się w kociołku, oczyszcza 
organizm. W dawnych Chinach uznanie herbaty za 
roślinę leczniczą było jednoznaczne z przyznaniem jej 
świętej mocy. 


Początkowo herbatę traktowano jako lekarstwo. 
Używano jej w rytuałach jako napój klarowny i święty.  
Z okresu panowania dynastii Zhou ( 1045 do 256 p.n.e.) 
pochodzą najstarsze znaleziska naczyń ( w tym czarek 
herbacinach) typu yue (zwane potem w Europie 
„seladonami”), o charakterystycznym zielono

 niebieskim, tzw. sekretnym kolorze. To czasy 
Konfucjusza i Laozi, który według podań zasiadł do 
pracy nas swym dziełem Daodejing - po tym strażnik 
Yin Xi poczęstował go herbatą. 
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Naczynia ceramiczne  typu yue- zwana seladonami, na zdjęciu naczynia z okresu dynastii Sobg. (960–
1127).  

Tytuł cytowanej tu książki Przemysława Trzeciaka wiąże 
się buddyjską legendą o narodzinach herbaty. Tytułowy 
Bodhidharma to  chiń. Putidamo, jap. Bodaidaruma 
albo Daruma- legendarny mnich, który przyniósł 
buddyzm chan do Chin, z tej linii, po wiekach narodziło 
się japońskie zen). Minich medytował w Shaolin i aby 
nie zasypiać podczas medytacji, w końcu odciął sobie 
powieki. W miejscu, gdzie upadły wyrosły dwa krzewy, 
a napar z ich liści odpędzał sen i ułatwiał praktykę. 
Rzadko wspomina się, że na południu Chin około III w. 
herbatę spożywano w postaci zupy. Z tamtego czasu 
pochodzą też pierwsze wzmianki o plantacjach herbaty. 
W herbacie płacono daniny cesarzowi, a jej plantatorów 
i dystrybutorów opodatkowano w 793 r. 
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Portret Bodhidharmy i kaligrafia autorstwa Hakuina. Czytamy: “Zen trafia bezpośrednio do serca, 
pujrzyj swoją naturę i zostań buddą” 

Rozkwit kultury herbacianej przypada na czas 
panowania dynastii Tang i Song  ( VII- XIII w.). 

Poeci i uczeni pisali, podręczniki, poematy, wiersze,  
traktaty poświęcone herbacie, jej uprawie, 
przygotowaniu, piciu i działaniu. Jednym z największych 
dzieł, które miało wpływ na kult herbaty w Chinach,  
a potem także w Japonii, była „Księga herbaty” Chajing 
(780r.) autorstwa Lu Yu. Ten wybitny znawca tematu, 
pośmiertnie zwany chashen- bogiem herbaty, zebrał 
zasłyszane historie i dzieła o napoju nieśmiertelnych. 
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https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ekaku_Hakuin
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Opisał 24 utensylia herbaciane, wskazał najlepsze  
w Chinach źródła wody i sposoby jej gotowania. Dzięki 
„Księdze herbaty” tytułowy napar zyskał jeszcze 
większą popularność, pojawili się etatowi chaboshi- 
mistrzowie ceremonii

 herbacianej.


Lu Yu autor „ Księgi herbaty” . Akwarela Anna Chmiel. 

Inna klasyczna pozycja, która zachowała się z okresu 
Tang i do dziś recytowana jest w chińskich szkołach 
to  „Siedem czarek Lu Tsonga” - fragment 
najsłynniejszego chyba poematu o herbacie.
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	 „…Pierwsza czarka gładko zwilżyła wargi i gardło. 
Druga usunęła całą moją samotność. 
Trzecia wypędziła ospałość z umysłu. 

Jakże inspirujące wydały się książki, które czytałem. 
Czwarta spowodowała lekkie pocenie 

I kłopoty życia wyciekły przez pory. 
Piąta oczyściła każdą cząstkę mej istoty. 

Szósta spokrewniła mnie z Nieśmiertelnymi. 
Siódma była ostatnią, którą mogłem wypić. 

I lekka bryza ochłodziła moje ciało.




Wyliczanka Lu Tonga. Anna Chmiel, technika mieszana. 

Sztuka herbaty obejmowała w Chinach zarówno wyższe 
i niższe warstwy społeczne. Każdy miał do niej dostęp, 
chociaż jakość i sposób podania naparu był związany 
ze statusem i zamożnością.   
Rozwijały się miasta, w których licznie otwierały się 
herbaciarnie, a w nich powstawała swoista literatura - 
opowieści epickie „trubadurów” xsiaoshuo. Narodził się 
nawet szczególny rodzaj teatru grany w 
herbaciarniach.  
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Urządzano tacha- zawody herbaciane, gdzie każdy z 
graczy powinien był zgadnąć jaką herbatę pije i skąd 
czerpano wodę. 
 

Chińskie herbaciarnie. Shanghai około 1930. 

Nie sposób przecenić wpływu kultu herbaty na rozwój 
chińskiej, japońskiej i europejskiej ceramiki. W państwie 
środka każda dynastia miała swoją modę, styl i 
wprowadzała nowatorskie technologie.  
Na przestrzeni wieków herbata towarzyszyła 
formowaniu myśli i idei. Trzeciak piał o tym zjawisku  
w następujący sposób : „Pociągająca wydaje się 
hipoteza, że wielcy myśliciele Chin Konfucjusz, Mo Di, 
Mencjusz, Zhuang Zhou i inni pisząc rozjaśniali umysł, 
jak Laozi na przełęczy Xiangu, gorzkawym napojem. 
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Herbata mogła towarzyszyć narodzinom mądrości 
Dalekiego Wschodu, podobnie jak wino jest wciąż 
obecne w tle myśli greckiej”.  
I dalej: „ W swych najgłębszych pokładach  chińska 
sztuka herbaty zawiera ważne elementy trzech nauk 
( sanjiao) : konfucjańskiej, taoistycznej i buddyjskiej, 
demonstrując tradycyjną w Chinach ideę wzajemnego 
przenikania duchowego i materialnego… Tak więc 
istota sztuki herbaty to duchowy związek pomiędzy 
ludźmi, pomiędzy ludźmi i naturą, pomiędzy 
człowiekiem a niebem i ziemią, pomiędzy duchem 
i materią


 Chińska chashu (sztuka herbaty), choć nie wyposażona 
w szczegółowe normy, jak później japońska chanoyu, 
wymagała właściwych zachowań i gestów, 
powtarzalność kolejnych zdarzeń, była więc rytuałem, 
wydarzeniem duchowym, którego ślady często 
spotykamy zapisany w klasycznej chińskiej poezji.  

 


Kiedy należy pić herbatę”.  
Akwarela, Anna Chmiel. 
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Opracowanie Anna Chmiel. Wszystkie fragmenty 
z poezji i literatury chińskiej cytuję za 
Przemysławem Trzeciakiem z książki: „Powieki 
Bodhidharmy”


