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Prolog (Dionýos)

Snad z rozmaru prabohů zrozený,
běsem mytické žárlivosti stíhán,
bezmála skončil jako šílený.
Pubertou proplul na zčeřených vlnách,
přelévajících vody neklidné,
Inu mládí toho hodně navyvádí.
Připadá vám to údivné?
Vlnobití ho k ostrovu Naxos zahnalo,
zralým mužem třesou skotačivé vášně…
Tak dlouho se svou družinou hýřil,
vířil až prostopášně,
dokud se víno a veselí nevyčerpalo.
O kom je řeč?
Není to jen bezejmenný kdokoli,
nýbrž bůh Dionýsos/Bakchos
se svými stavovskými symboly:
množinou hroznů, thyrsem, kantharem vína
a věncem z břečťanu či révoví.
Mnohé se pro věčnost v jeho osobě sklene –
z přívalu jara přeběhne v léto zaoblené,
přes podzim smyslný ke smírné zimě pokračuje,
tak jako vinná réva se přírodě podvoluje.
Sledujte podněty smyšlenek ze zašlých dob,
ale i reálie, úponkem fantazie lstivě proplétané,
sledujte Bakchovy vlnité pramínky,
prodchnuté vínem a sklenuté v jeden cop.
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experimentální archeologie (Malina 1980). Například
digitalizace jedné z objemných malovaných nádob na
víno (v Arménií nazývaných karas) a její virtuální model zachycující výrobní stopy umožní vytvořit repliku
této nádoby, a tak blíže poznat pravěkou hrnčířskou
technologii.

Arménská lokalita Areni-1 tak představuje nejstarší
doklad o pokročilém systému zpracování hroznů a výrobě vína. Zatím neexistuje starší archeologický nález
s podobnou ucelenou technologií, která by umožňovala
vyrábět víno řádově v tisícilitrových objemech.

Jeskynní komplex Areni-1
(u vesnice Areni v jihovýchodní Arménii) obtékaný řekou Arpou (nazývanou též Východní Arpača); uvnitř jeskyně byly
v letech 2007–2010 objeveny nejstarší doklady pěstování révy vinné a výroby vína.
Okruh Rubensovy školy, Alboin a Rosamunda, 1615, olej, plátno, 132 × 202 cm, Kunsthistorisches Museum, Vídeň, Rakousko.
Alboin přikazuje, aby Rosamunda vypila víno z číše zhotovené z lebky jejího otce.

2.1
Záměrné pěstování vinné révy a zpracování hroznů od
lisování až po fermentaci je doloženo archeologickými
nálezy v jeskynním komplexu Areni-1 v jihovýchodní Arménii z doby kolem roku 4100 př. n. l. (eneolit /
chalkolit). Výzkum, který prováděl interdisciplinárně
založený tým odborníků z Arménie, Irska a Spojených
států amerických v letech 2007–2010, objevil vinný
lis v podobě mělké nádoby o průměru jednoho metru,
ve které se šťáva z hroznů vytlačovala bosýma nohama; podobná zařízení se na Kavkazu a ve Středomoří
užívala až do 19. století. Kolem lisu byla roztroušena
semínka z hroznů a vylisovaných bobulí, které podle
botanické analýzy patří k druhu Vitis vinifera, tedy domestikované variantě révy vinné, která se k produkci vína stále využívá. Kromě lisu byly nalezeny také
nádoby používané k fermentaci šťávy z hroznů, vínem
nasáklé střepy hliněných nádob, zbytky vylisovaných
hroznů, vlašské ořechy nebo sušené švestky. Bylo nalezeno také několik picích pohárů nebo jedna z nejstarších bot světa zhotovená z kůže.
V jedné z nádob na víno byly objeveny kosterní pozůstatky čtyř jedinců: mladého muže ve věku osmnácti
let, devítiletého chlapce, šestiletého děvčete a novorozeněte, k němuž jako milodar byla přiložena drobná
nádobka zhotovená z kosti a dřeva, která byla původně
naplněna mlékem. Všem pohřbeným, jejichž DNA od-
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Kavkaz – kolébka vinařství

povídá současné arménské populaci, chyběla spodní
čelist, což může souviset s nějakými nám neznámými
rituály. Jeskyně tedy sloužila i pro pohřební obřady a rituální praktiky. Lokalita byla opuštěna, když se jeskynní strop propadl (Areshian et al., 2012, Barnard
et al. 2010).
Na tyto výzkumy navázala v roce 2021 česko-arménská vědecká expedice vedená archeologem Janem
Frolíkem z Ústavu historických věd Fakulty filozofické
Univerzity Pardubice. Pomocí kombinace neinvazivních metod (ERT – Electrical Resisvity Tomography
[geoelektrická odporová metoda], fotogrammetrie,
videogrammetrie aj.) a georadaru výzkumníci vytvořili digitální trojrozměrný model jeskyně i jejího okolí.
Dokázali, že rozsah jeskynního vinařství byl mnohem
rozsáhlejší, než vyplývalo z odkryvů provedených před
deseti lety; lze tedy očekávat další významné objevy.
Dále upřesnili a rozšířili poznatky o přírodním prostředí v okolí jeskyně a o jeho intenzivním zemědělském
osídlení. V budoucnu se soustředí na získání komplexních informací o zdejším osídlení pomocí archeologických metod. Zaměří se na odkryv sídlištních objektů
a pokusí se zjistit, jak velká byla zdejší zemědělská
komunita. Možná odhalí i pozůstatky vinic z období
neolitu a chalkolitu. Výklad některých jsoucích a příštích nálezů a situací hodlají ověřovat i pomocí metod

Vstup do jeskyně Areni-1 (označen modrou barvou).

Areni-1 – keramické nádoby používané k fermentaci šťávy
z hroznů révy vinné.

Areni-1 – Malovaný karas v průběhu odkryvů.
Foto: Naše historie z.s.

Areni 1 – malovaný karas, keramika, výška 150 cm.
Foto: Martin Frouz.
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2.6
Řecká civilizace se utvářela na území obývaném řeckými kmeny (pevnina, ostrovy a maloasijské pobřeží)
na počátku 1. tisíciletí př. n. l. po téměř totálním zániku mykénské kultury (13. století př. n. l.) v důsledku
velkých etnických posunů, při nichž do Řecka pronikly další vlny indoevropského obyvatelstva. Vyrůstala
z prostých základů, až do počátku 8. století př. n. l.
byla analfabetická, vyvíjelo se však pozoruhodné epické
básnictví tradované ústní formou. V 8. století př. n. l.
Řekové přijali písemný systém od Foiničanů a rychle
ho při svých migracích a zakládání kolonií rozšířili i na
území Itálie.
Na Východě se setkávali s vyspělejšími kulturami, jimiž se v mnohém inspirovali, ale jejich abstraktní způsob myšlení je vedl k svébytnému zpracování tvůrčích
podnětů, rozvoji poznání a formování vlastního pohledu na svět. Ten nebyl na rozdíl od Orientu zatížen
strnulým kultovním a vladařským tyranismem, ponechával volný prostor jejich snažení a umožňoval jim
podnětnou sebereflexi. V průběhu 7. a 6. století př. n. l.
se formovaly základy řecké vědy, slovesné i výtvarné
kultury. Ideály, k nimž Řekové směřovali, se rozvinuly
díky příznivým podmínkám v 5. století př. n. l., které
je samo o sobě pokládáno za vrchol řecké civilizace
a jejího humanismu. V politice se prosazovaly veřejné
zájmy, v Athénách vrcholila antická demokracie, umělci
pracovali na velkých státních zakázkách.
Tato energie se vyčerpala ve vleklé peloponéské válce mezi Athénami a Spartou (431–404 př. n. l.). Vedla
k oslabení obou soupeřů a k prvním příznakům společenské i duchovní krize. Ta však zároveň znamenala,
že se Řekové zaměřili na rozvoj dalších aspektů svého
humanismu, které dosud zůstávaly stranou, začal je
zajímat člověk jako individuum, jeho city, slabosti a jejich projevy. Pod vládou Makedonie došlo k nedobrovolnému sjednocení Řecka a Alexandrovo tažení rozšířilo
řecké panství do celého Středomoří (helénismus).
Se vznikem jednotlivých helénistických říší se v nových územích zároveň šířila řecká kultura a získala
velmi široké rozpětí. V této podobě se s ní seznámili
i Římané, navázali na ni a zajistili další trvání duchovních hodnot vytvořených v průběhu tisíciletého
řeckého vývoje.
Víno považovali Řekové za významnou součást svojí
svébytné kultury a společenského života. Vážili si ho
jako darů bohů, tedy konkrétně boha Dionýsa (Římané jej přejali v podobě Bakcha). První sazeničku vinné
révy daroval odměnou za laskavé přijetí a pohostinství
athénskému rolníku Íkariovi. Podle něj byl také pojmenován démos Íkaria na jihu Attiky, kde se pěstovaly
nejlepší hrozny pro výrobu vína. Takto si Řekové v mytologické tradici glorifikovali víno jako kulturní nápoj.
Jeho účelem bylo umírněné užívání povzbuzující ducha
a přinášející příjemnou náladu a následně i zdravý spánek. Naopak neznalost míry a ztrátu ovládání antické
národy považovaly za nekulturní a barbarské. Etiologie vína jako božského daru se stala dalším kritériem,
jímž se v kultivovanosti stolování a sociálního chování
Řekové a Římané vymezovali vůči barbarům, jimž tyto
kulturní zvyklosti, alespoň v raných fázích vzájemných kontaktů, byly cizí. Představa Dionýsa, původně
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vegetativního božstva, síly přírody a její plodnosti se
postupně přesouvala i do jiných hodnotových okruhů
lidské existence. Tím, že naučil lidi uměřeně používat
svého daru, dovolil jim přiblížit se v euforii prožitků
bohům a obohatil jim nejen pozemský život, ale i jejich
představu blažené věčnosti. Dionýsovský kult se tak
velmi rozšířil v helénismu i v římské době a představa
Dionýsa jako ochranného a spásu přinášejícího božstva nakloněného lidem výrazně ovlivnila spiritualitu
římského světa na prahu pozdní antiky a prolínala i do
křesťanství.

Siléni víno tvořící a hýřící
Nejen lidé, ale i přírodní démoni si víno oblíbili,
díky jemu své prostopášné orgie znásobili.
Byli a jsou pilní, tvořiví a hraví,
dobře se přitom bavili a baví.
Satyrové (z řeckého Satyroi), přírodní démoni plodnosti,
které si Řekové od helénismu představovali v kozlí nebo
polozvířecí podobě. Byli prostopášnými průvodci Dionýsa a původci různých vinných a sexuálních orgií. Původně
měli koňské uši, ohon a kopyta. Podobní jim byli Silénové
a také bůh pastýřů Pan.
Siléni (z řeckého Seilénoi), daimoni plodnosti v přírodě, která
se projevovala v jejich chlípnosti. Odtud i jejich podoba: koňské nohy a ohon, polozvířecí obličej, vzpřímený fallos. Silénům
se podobali i jiní vegetativní daimoni – Satyři a Pánové. Rozdíl
mezi nimi není zcela jasný. V mýtech byli Siléni spjati s Afrodítou, Dionýsem aj.

2.10
Původní obyvatele Nového světa (označení amerického dvojkontinentu, jež se rozšířilo od počátku 16.
století především po sérii latinských vydání proslulého
dopisu Mundus Novus Ameriga Vespucciho) nazýváme indiáni. Název vznikl chybně ze španělského slova Indios („Ind“, obyvatel Indie); rozšířili jej po objevení Ameriky Španělé, kteří se domnívali, že připluli
do Indie. Jméno se natolik vžilo, že správné označení
amerindové se ještě neujalo ani ve vědecké literatuře.
Ameriku začali první lidé osidlovat ze severovýchodní
Číny nejpozději před 15 000–13 000 lety přes Beringův
průliv (dnešní úžina Beringie vytvářela ve studených
obdobích pleistocénu periodicky jakýsi suchozemský most, umožňující zvířatům i lidem pronikat dále
na východ). Postupně osídlili Severní, Střední a Jižní
Ameriku, Jamanové, Onové a další etnika doputovali
až do Ohňové země (Tierra del Fuego) na samém cípu
jihoamerického kontinentu. Do začátku evropské kolonizace Ameriky, počínaje 16. stoletím, žili indiáni na
úrovni rodové a kmenové struktury, s výjimkou Mayů,
Aztéků, Inků a dalších etnik, kteří dosáhli vyššího
stadia a vytvořili společnosti tzv. vysokých kultur ve
Střední a Jižní Americe.
Ještě před Kolumbem se však do Ameriky dostali Vikingové. Svědčí o tom ĽAnse aux Meadows (Newfoundland, Kanada), lokalita s vikinským osídlením (obydlí
vikinského typu, hutnická a kovářská dílna aj.) z doby
kolem roku 1000 n. l.; objevili ji a v letech 1961–1968
odkryli norští badatelé Helge Marcus Ingstad a Anne
Stine Ingstadová. Je dokladem raného objevu Severní Ameriky Vikingy, kteří se americkému kontinentu

Novosvětské civilizace

přibližovali v jakýchsi postupných skocích: výchozím
místem Vikingů bylo Norsko, odtud se dostali na Faerské ostrovy, pak na Island a nakonec do Grónska. Eirík
Zrzavý osídlil Grónsko kolem roku 986. Touto kolonizací se Grónsko stalo docela blízkým sousedem Severní
Ameriky; odděluje je od sebe pouze Davisova úžina, jejíž nejužší místo měří jen kolem 200 námořních mil. To
nebyla žádná zvláštní vzdálenost pro obyvatele Grónska, zvyklé na dlouhé plavby – vždyť se občas plavili
až do Norska, tedy na vzdálenost asi 1 500 námořních
mil. Uvážíme-li, že tito lidé žili na grónském pobřeží
skoro 500 let, můžeme odůvodněně předpokládat, že
jen stěží mohli Ameriku neobjevit. Takový úsudek by
byl vlastně oprávněný, i kdyby na jeho podporu neexistovaly žádné literární a archeologické doklady.
Výpravu, která objevila území severoamerického
kontinentu na přelomu 10. a 11. století, vedl Leif
Eiríksson. V této souvislosti se uvádí termín Vínland
(ze staronorského vín, „víno, hrozny“ a land, „země“
– „země vína/hroznů“), který v severských ságách
označuje krajinu oplývající zelenými pastvinami, snad
i vinnou révou. Vínland bývá lokalizován na kanadský
ostrov Newfoundland a ztotožňován s lokalitou ĽAnse
aux Meadows. Révu, kterou zde mohl spatřit Leif, byla
patrně Vitis labrusca, původní ve východní části Severní Ameriky. U nás pěstovaná réva Vitis vinifera je
původní od Středozemí po střední Evropu, také dál na
Předním a Středním Východě. Ve zbytku světa se pěstuje. V mírném až subtropickém pásmu severní polokoule (od Ameriky, přes Evropu po východní Asii) roste
téměř 80 druhů rodu Vitis.

Vínland
Anno Domini 1001 opustili Vikingové svůj Gottland...
Po dlouhé plavbě objevili novou, velmi úrodnou zemi.
Rostla tam dokonce vinná réva, proto ten ostrov nazvali Vínland.
Anno Domini (z latinského Anno Domini [zkratka: A. D.], „léta Páně“), léta Páně, označení letopočtu po
narození Ježíše Krista; též n. l. (našeho letopočtu).

Christian Krohg, Leif Eiríksson objevuje Ameriku,
1893, olej, plátno, 313 × 470 cm,
Nasjonalgalleriet, Oslo, Norsko.

Jiří Neuwirt, Vínland I, 2021,
kombinovaná technika, papír, 30 × 40 cm.
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Václav II.
Že jsem tolikrát miloval?
Ano, už v patnácti jsem s ženou spal,
byl jsem přece Václav II., český král…
Chtěly mě skoro všechny české i německé holky,
a tak gern oder ungern, nolens volens, volky nevolky,
musel jsem dělat „Volky“, odhrnuje jejich ctnostné podolky…
volky nevolky (latinsky nolens volens, německy gern oder ungern), činit něco nikoli o své vlastní vůli,
ale z donucení okolnostmi nebo cizí vůlí.

Francesco di Antonio del Chierico (dříve bylo
autorství připisováno Domenicu Ghirlandaiovi),
Napojení žíznivých, z cyklu Příběhy svatého
Martina, kolem 1480, soubor deseti lunet
zobrazujících „skutky milosrdenství“,
kostel San Martino dei Buonomini, Florencie, Itálie.
Ženě, která právě porodila, jsou přinášeny kohout
a víno, aby se rychle zotavila.

Víno může mít blahodárný vliv na hubnutí, což je dáno
nízkým obsahem kalorií, které se místo ukládání ve
formě tuku mají tendenci okamžitě spalovat. Alkoholu
však musí být jen nepatrně, neboť sám o sobě obsahuje spoustu prázdných kalorií.

3.2

Mistr Manessova rukopisu, Král Václav II., mezi 1300–1340,
iluminace, pergamen, 35,5 × 25 cm. Universitätsbibliothek
Heidelberg (signatura: UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. bzw.
cpg 848), Heidelberg, Německo.

Mistr Manessova rukopisu, Milenci sdílející víno,
mezi 1300–1340, iluminace, pergamen, 35,5 × 25 cm.
Universitätsbibliothek Heidelberg (signatura: UB Heidelberg, Cod. Pal. germ. bzw. cpg 848), Heidelberg, Německo.

Svatého Václava-vinaře začali vykonavatelé tohoto bohulibého odvětví uctívat jako svého patrona. Společně
se svatým Urbanem tvořili oba světci výzdobu vinných
lisů. Svatováclavské plastiky a sochy ochraňovaly vinice a těšily se úctě nejen v den zářijového svátku.
Příslušníci vinařských cechů převzali vyobrazení svatého Václava lisujícího hrozny na výzdobu cechovních
korouhví; zástavu se symbolem svatého Václava má od
roku 2018 i současný Cech českých vinařů.
Při pilné a usilovné zemědělské a vinohradnické práci je Václav zobrazen v řadě malířských, sochařských
a knižních děl. K nejstarším patří kodex Liber depictus
aneb Krumlovský obrazový kodex, který vznikl ve třetí
čtvrtině 14. století (po roce 1358) v minoritském klášteře v Českém Krumlově. Kodex (tvořený 172 pergamenovými listy) se řadí k předním dokladům středověkého
knižního výtvarného umění v Čechách i celé střední
Evropě. Obsah obrazového kodexu je členitý, spojující bibli s hagiografickými legendami. Na počátku stojí
biblia pauperum (bible chudých) a dvě biblická podobenství o zlém správci a o královském poslu. Pak
následují legendy o světcích Václavu, Ludmile, Kryš-

tofu, Teodoru, Vítu, Janu Křtiteli, Jiljí, Sixtu a Vavřinci,
Voršile, Prokopu, Klimentu, Marii Magdaléně a Maximinu, Dvou Mariích, Alžbětě, Jidáši, Marii Egyptské,
Pavlu Poustevníku, Eustachiu, Oldřichu a Brandanu.
Porůznu se objevují ještě další jednotlivé obrazy na
duchovní témata, ale i scény z běžného života. Scény jsou uspořádány v dlouhých pásech, analogických řádkům textu, a probíhají napříč rozevřenými
dvoustránkami. Na ilustracích, provedených technikou lavírované perokresby, se podíleli zřejmě tři malíři
českého původu. Václav je zobrazen jako bosý bezvousý
kníže v prostém gotickém šatě. Jeho hlavu obklopuje
svatozář a zdobí ji knížecí čapka (o čtyřech zaoblených rozích, oddělených od sebe obloučkovými pásky
s knoflíkem uprostřed a spodním lemem), jež se stala
charakteristickým poznávacím znakem při zpodobování knížete i v manýrismu a baroku (Matěj Hutský
z Křivoklátu, Jan Brokoff, Karel Škréta a další) i v dalších obdobích. Z vinného lisu, do nějž z vrchu padají
hrozny, vytéká do dřevěné kádě šťáva z vylisovaných
hroznů, Václav zachytává vzácnou tekutinu do džbánu
a připravuje ji spolu s oplatkami pro eucharistický dar.
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STRÁNKA Z 2. KAPITOLY ČESKÉ A JINÉ ZEMĚ

Malé množství alkoholu, zvláště pak vína, působí dobře i na psychiku, neboť uvolňuje v mozku serotonin,
který zlepšuje náladu a přináší rozvolnění, v němž se
daří kreativitě a inspiraci.

Doušek doušky lékaře a znalce vína Jana Žaloudíka

Kromě biochemie a medicíny vnímám psychosociální
a zejména kulturně-historický význam vína. Také ekonomický.
Věnoval bych se však nejprve obecnému pokrytectví
„boje proti alkoholu“ (s mylným vřazováním vína),
když počínaje od mezistátních recepcí, slavnostních
i neslavných přípitků, přes mešní události až po křty
neviňátek a pohřby hříšníků se vše děje s alkoholem.
Západně spíše s vínem, východně spíše s destiláty,
hodně východně na japonských ostrovech s rýžovým
sake, jižně jihoamericky pak s chichou, tedy kořenem
manioku natráveným enzymy z bezzubých úst stařen,
které neúnavně nastrouhaný kořen žvýkají a žvýkají,
a plivají a plivají do džberu a pak nechají kvasit až nechutnosti klesnou a vyčeří se chutný nápoj…
Pokrytectví jako fenomén historie a současnosti zvláště mě celoživotně zajímá, baví, odpuzuje i přitahuje
jako jedna z hlavních vlastností Homo sapiens, ačkoli
nějaké stopy asi budou i v zoologii napříč, snad ve víře,
že se tak snáze přežije.

Za klíčovou část pokládám 9. kapitolu Genesis (první
knihy bible a tím Starého zákona), kde praotec Noe ve
svých asi 650 letech spí opilý a nahý a spatří ho takto
v údivu syn Chám. Běží to zvěstovat svým citlivějším
bratřím Semovi a Jaffetovi a ti zaliti studem i úctou
pak couvají pozpátku k Noemu s pokrývkou, aby přikryli jeho nahotu a obžerství. Touto pokrývkou vzniklo
a je tedy v Bibli poprvé popsáno pokrytectví. Sám výjev
mě nezaujal tolik, jako následný postoj praotce Noeho,
když vystřízlivěl. Vyplísnil Cháma za jeho chování a sdělil
mu, že navěky už bude jeho potomstvo v podřízenosti
sloužit potomstvům bratří Sema a Jaffeta, neboť ty lze
za jejich postoj chválit. … No, a v tom se teď pořád
motáme. Od mezinárodní politiky, přes život parlamentní a obecní až po denní styk kdekoli s kýmkoli.
Tedy včetně postojů k pití vína. Místo abychom ctili
přiměřenou dávku, timing a styl, odsuzujeme a zároveň hltáme po stranách i ve stranách plnými doušky
a hubou nevymáchanou vínem máchanou.

Giovanni Bellini, Opilství Noa, kolem 1515,
olej, plátno, 103 × 157 cm, Musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie de Besançon, Besançon, Francie.
Uprostřed je voyeur a posměváček Chám.

STRÁNKA Z 3. KAPITOLY: ZDRAVÍ VE VÍNĚ
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Ariadna a Bakchos

Sentence z Bořetic a ze Bzence

Kvetoucí věk nemá zapotřebí lhát,
svěží těla se nemusí v roucha odívat.
K radovánkám je dost révy k pití,
vždyť ontologie zná různé druhy bytí.
Bakchos Ariadně ústrky od Thesea nahradí,
místo na pustý Naxos – na plodný klín ji vysadí...

Vinařka z Bořetic

Sentence mládence ze Bzence

Co může přát si muž?
Jen pro ty rozjiskřené oči
třeba i do soutoku Moravy a Dyje skočí…
Že by dál už nic??
Ó, ano – jen jediné:
Aby trefil zpátky do Bořetic!!!

Palčivá sentence trápívá mnohé mládence.
Mládenec ze Bzence
pod lipkou sedí a nad Lipkou přemítá:
Dát přednost sklence, nebo milence?

Caesar van Everdingen, Bakchos a Ariadna, kolem roku 1660,
olej, plátno, 147 × 161 cm, Gemäldegalerie Alte Meister, Drážďany, Německo.
Bakchos (řecky Dionýsos), řecký bůh plodnosti, extáze a vína, syn Dia a jeho pozemské milenky Semelé. Když
Semelé Dia prosila, aby se ukázal ve své božské vznešenosti, zjevil se jí s blesky, které ji sežehly. Předčasně narozeného Dionýsa donosil Zeus ve vlastním těle a poté ho poslal k nymfám, aby ho vychovaly. Dionýsos byl ochráncem
vinařství a vegetace jako takové. V lidech jeho dary podporovaly družnost a zábavu, podněcovaly lásku a uvolňovaly
tvůrčí schopnosti, a pokud byly užívány s mírou, osvěžovaly ducha i tělo. Vzal si za manželku Ariadnu, poté co ji
Théseus zrádně opustil. Z attických kultovních průvodů k poctě Dionýsa se vyvinuly
oba dramatické útvary: tragédie i komedie.
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STRÁNKA ZE 4. KAPITOLY: VÍNO V POEZII A VÝTVARNÉM UMĚNÍ

Jiří Hiršl, Vinařka z Bořetic, 2021, akryl, plátno, 40 × 30 cm.
Jiří Hiršl, Sentence mládence, 2022, akvarel, pastel, papír, 30 × 21 cm.
Bořetice, vinorodá obec na Břeclavsku, produkující na svých zvlněných svazích sličná vína a ještě sličnější ženy.
Bzenec, město v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji s rozvinutým vinařstvím, jehož kořeny sahají do středověku.
Bzenecká lipka, značka vína, kterou si nechal zaregistrovat podnikatel a vinař Leopold Skála z bzeneckého
vinařského družstva v roce 1931. Název vznikl podle lidového označení pro Ryzlink rýnský čili Lipka. Součástí
tehdejší viněty byl obraz lípy od malíře a ilustrátora Adolfa Kašpara (1877–1934). Značkové víno Bzenecká lipka
obsahuje víno odrůdy Ryzlink rýnský, není to cuvée. Současným držitelem slovní známky Bzenecká lipka
je Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská akciová společnost.
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Svatý Antonínek z Blatnice

Vinná réva

Rezignoval na výuku teologie,
raději se stará o tamější vinice,
za to na něj nejen o slavnosti
pějí chvalozpěvy poutníci a poutnice.
Pod ambity vinné révy,
ve svěží kráse a velebném tichu
přicházejí se mu poklonit v důvěře,
že víno mimo jiné rozváže pouta hříchů.

V potu tváře okopávat, uvazovat, zalamovat,
pak hrozny za horka i mrazu sbírat a lisovat,
o to blahověstnější je pak výsledek užívat.
Je dobré žít tam, kde roste réva,
o distribuci moku se stará stará dobrá,
osvědčená, cévy zpevňující vinná céva.

Joža Uprka, Vinaři z Blatnice pod Antoníčkem v den zahájení vinobraní na mši svaté,
druhá polovina 90. let 19. století, olej, plátno, 26 × 31,3 cm, Moravská galerie v Brně.

Alois Mikulka, Je dobré žít tam, kde roste réva, 2010, olej, sololit, 35 × 29 cm.

Antonín z Padovy (též Antonín Paduánský, 1195–1231), portugalský františkánský mnich a teolog. Vyučoval teologii v Itálii a ve Francii, proslavil se jako kazatel. Promlouval v kostelích, na náměstích a třeba i na plážích, údajně jej poslouchalo až několik desítek tisíc lidí. V jedné hagiografické legendě se vypráví, že v Rimini mu nechtěl
naslouchat nikdo, a tu ryby vystrčily hlavy z vody, aby slyšely jeho kázání. Všichni obyvatelé Rimini se po tomto
zázraku obrátili na víru. V roce 1232 byl svatořečen.
Antonínek z Blatnice, významné poutní místo Moravského Slovácka – „Svatý Antonínek“ nacházející se na kopci
mezi obcemi Blatnice pod Svatým Antonínkem a Ostrožská Lhota. Kultovní místo, zasvěcené svatému Antonínu
Paduánskému, tvoří Kaple svatého Antonína, v přírodě zasazená křížová cesta a liturgický prostor. Poutní areál
naplňují již od roku 1668 každoročně desetitisíce poutníků, kteří přicházejí prosit svatého Antonína přímluvce
v naléhavých potřebách; přitom se mohou občerstvit v tamějších vinných sklepech.

céva, trubicovitý útvar, který u člověka rozvádí po těle tělní tekutiny (krev, mízu), zprostředkující látkovou
výměnu ve tkáních. Krevní cévy také transportují produkty žláz s vnitřní sekrecí (hormony) a obranné látky.
Soustava krevní zahrnuje tepny (arteriae), cévy které vedou krev od srdce a rozvětvují se až na vlásečnice (kapiláry) a cévy vedoucí krev k srdci – žíly (venae). Mízní systém se skládá z cév, které absorbují látky obsažené
v tkáňovém moku a odvádějí je do žil. Mízní systém se skládá z mízních kapilár, které se postupně spojují v mízní
cévy a tyto pak v mízní kmeny. Víno v rozumném množství cévní soustavě
(latinsky systema vasorum) prospívá.
réva (staročesky rév; pouze česká výpůjčka ze starohornoněmeckého reba [dnes Rebe], jež se obvykle spojuje
s litevským rėplióti, „plazit se“, latinským rēpere, „plazit se, popínat“), popínavý keř s laločnatými listy, pěstovaný pro hrozny, z nichž se vyrábí víno a hrozinky.
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Annorum vinum, socius vetus et vetus aurum.

Agassi

Staré víno, starý přítel, staré zlato.
(Smysl: entity, jejichž cena stářím stoupá.)

Andre Agassi

Zjistil jsem, že červená vína z moravské odrůdy André mají blahodárný vliv i na vlasy.
Agassi, Andre (narozen 1970), americký tenista arménského původu; jeden z nejlepších hráčů tenisové historie.
Veřejností byl oblíben nejen kvůli skvělé hře a sympatické tváři s temenem hladkým jako koleno, ale i kvůli otevřenosti (přiznal užívání drog). Z Agassiho výroku dále plyne, že tenista lne k červeným vínům z moravské odrůdy
André, která byla vyšlechtěna v 60. letech 20. století ve Šlechtitelské stanici ve Velkých Pavlovicích křížením
odrůd Frankovka a Svatovavřinecké. Tento fakt by měla využít Hospodářská komora České republiky a Agentura
CzechTourism k propagaci českých produktů na globálním trhu.

Alderotti
O prospěšných vlastnostech pálenky nepochybuji a víno skoro každou nemoc zkrotí.
Taddeo Alderotti
Alderotti, Tadeo (mezi lety 1206 a 1215–1295), italský lékař a profesor medicíny na univerzitě v Bologni. Je autorem spisu o lékařském využití alkoholu De virtutibus aquae vitae (1260, O prospěšných vlastnostech pálenky).

Anežka Česká
Moravané říkají dobrým vínům „pěkná“, pro obdobná česká navrhuji termín „hezká“.
Anežka Česká
Anežka Česká (1211–1282), česká abatyše z rodu Přemyslovců; dcera Přemysla I. Otakara a Konstancie Uherské. V Praze založila špitál a dvojitý klášter františkánů a klarisek. V roce 1234 přijala řeholní roucho a roli abatyše kláštera klarisek. „(...) i předtím, než založila klášter, dodržovala přísné církevní postní dny, zatímco ostatní
jedli maso. A jaké bylo její postní jídlo? Chléb, který zapíjela vínem,“ vypráví jedna ze svatoanežských legend.
Dále založila mužský rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, jediný původní český řád. Od středověku byla
uctívána, v roce 1874 byla blahoslavena a v roce 1989 svatořečena.

Arcimboldo

Uznávám, Rudolf měl pravdu, měl jsem místo některého z vícera hroznů vína užít
v jeho portrétu blahověstný stále zelený boldovník vonný alias boldo.
Giuseppe Arcimboldo
Arcimboldo, Giuseppe (kolem 1526–1593), italský malíř, inženýr a hudebník; vrcholný představitel manýrismu.
Byl činný i v Praze, působil jako dvorní malíř Ferdinanda I., Maxmiliána II. a Rudolfa II., který jej povýšil do
šlechtického stavu. Vytvářel bizarní zátiší a portréty sestavené z částí květin, zeleniny, zvířat nebo obyčejných
předmětů každodenního života. Mezi nimi dominuje cyklus Živly nebo portrét císaře Rudolfa II., kterého zpodobil
jako Vertumna, antického boha ročních období, rostlin a zahrad. Arcimboldovo dílo je jedním z dokladů manýristického odvratu od principů a idejí vrcholné renesanční kultury. Umělecká invence, sugestivní symbolika,
bezbřehá fantazie a groteskní smysl pro humor a absurditu jej řadí
k předchůdcům moderního fantaskního umění.

Naučná vinice starých odrůd, Šatov, 2016
Snadno poznáme, že dráty na fotografii nejsou pod vysokým napětím, že nejsou součástí elektrického plotu, jaký
je v pohraničním Šatově znám z doby komunismu, nýbrž podpírají a vedou vinnou révu. Vinice nás zve k naučné
procházce mezi řádky s odrůdami, které kdysi rostly v českých a moravských vinicích. Roku 2001 jich zde vinaři
ze Znovínu vysadili devatenáct a doplnili je informačními tabulemi. Názvy, jaké jim dali naši předkové, připomínají dávné tradice, znějí poeticky i cizokrajně (Dívčí hrozen, Čabaňská perla, Damascénka), evokují barvy, tvary,
vůně (Červenošpičák, Kamenorůžák, Červenobílý muškatel, Muškát žlutý, Veltlínské modré, zvané též Modrý
Janek, v Čechách Brunát). U „jankovité“ odrůdy se zelená barva bobulí na cestě ke zralým hroznům čtyřikrát přebarví, než je z nich svěží a vzletné bílé víno. O tom, že staré odrůdy nejsou harampádí z půdy, je nejlépe přesvědčit
se při ochutnávce šatovských oldies.

Aššurbanipal
S milující ženou u nohou a s vínem..., dobře víte, co bude dál...
Aššurbanipal
Aššurbanipal (akkadsky Aššurbán-apli, „Aššur je stvořitelem dědice“, řecky Sardanapallos, biblický Sardanapal,
668–627 př. n. l.), asyrský panovník, čtvrtý vládce sargonovské dynastie; údajně poslední potomek královny Semírámidy. Aššurbanipal se proslavil nejen svými válečnými výpravami, ale především jako zakladatel knihovny v
Ninive, jež obsahovala přes 25 000 klínopisných tabulek s texty naučného i literárního obsahu. Stěnu královského
paláce v Ninive zdobil alabastrový reliéf, na němž Aššurbanipal oslavuje se svou manželkou vítězství nad Elamity.
Leží s podloženými zády pod přikrývkou na lůžku v zahradním altánu a popíjí víno se svou ženou, která sedí na
stolici s podnožkou u jeho nohou. Služebníci ovívají odpočívající královský pár vějičkami. Bohatě vyřezávané nohy
honosného lůžka zdobí reliéfy s erotickými náměty.

Autorkou fotografií a popisků k nim v 5. kapitole je Alena Opletalová.
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STRÁNKY Z 5. KAPITOLY: VÍNO V MUDROSLOVÍ SLAVNÝCH...
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Zeus
Rozhodl jsem se rozseknout ty neustálé vědecké spory, zda božský nektar je pivo, víno,
tvrdý alkohol nebo snad sladká šťáva z květů pampelišek či jiných rostlin (směšné!).
Jde o nejpěknější víno z egejského ostrova Thasu. Ze smrtelníků je okusil pouze
můj oblíbený hrdina Odysseus.
Zeus
Zeus (genitiv Dia, z indoevropského diéios, „jasné denní světlo“), nejvyšší řecký bůh, přemožitel Títánů a Gigantů. Uspořádal běh světa a nastolil řád (kosmos). Zeus je otcem bohů i lidí. Zplodil potomky se svou ženou Hérou,
sám (Athénu) i s četnými bohyněmi a pozemšťankami. Pokud naplnění jeho touhy vyvstaly překážky či případná
odmítnutí, zdolával je vynalézavě: Európu oslnil a unesl jako sličný býk, s Lédou se spojil v podobě labutě, Danau
„navštívil“ jako zlatý déšť, Alkménu získal v podobě jejího manžela Amfitryóna.

(extra pomerium). Severně od centra Říma mu byl zasvěcen velký oltář na Martově poli, kde se také
každých pět let konala očistná oběť (lustrum) při cenzu římských občanů. Mars byl jedním z řady Venušiných milenců. Sofistikovaná scéna mimo jiné ukazuje, že láska může zvítězit nad válkou. Válčení,
nechť se děje ve všední dny i v neděli, / nikoli však na Martově poli, nýbrž jen a pouze v manželské (milenecké) posteli; obraz byl totiž svatebním darem Guiliana de’ Medici, vyhlášeného sukničkáře, a sloužil pak jako čelo manželské postele. Obě božstva propůjčila pojmenování planetám a dvěma základním
rodovým symbolům vycházejícím z astronomických symbolů (poprvé je užil švédský přírodovědec Carl
Linné v roce 1751): symbol Marsu ♂ pro muže; symbol Venuše ♀ pro ženu.

Po pár sklenkách Peithó ♂ budeš se mu jevit jak Simonetta Vespucciová,
Venuše na Botticelliho plátně či La Sans Pareille na Giulliově štítě,
prostě kráska snová...

Zuzana
Václav IV. se někdy už večer ploužil po čtyřech a z opice se často probíral až zrána.
Lazebnice Zuzana
Václav IV. (1361–1419), český a římský král; proslul hédonistickým stylem života, často svůj čas trávil s lazebnicemi.

Žaloudík
Žaluji, jako kdysi Zola,
s Villonem v Testamentu pliju na život,
na jazyk derou se jen trpká slova,
však trocha vína na patře a svět je znova –
v cajku.
Bohudík!
Jan Žaloudík
Žaloudík, Jan (narozen 1954) lékař (chirurg onkolog), politik, vysokoškolský pedagog a znalec vína:
„Zda víno prospívá, či škodí?
Chyba lávky...
Prospěch i škoda jsou věcí dávky.“

Žerotín
Trpěl jsem podagrou jako zvíře, přesto bych se nikdy nevzdal červeného vína.
Karel starší ze Žerotína
ze Žerotína, Karel starší (1564–1636), moravský šlechtic, politik a literát; vůdce moravských nekatolických stavů.
V roce 1618 se nepřipojil ke stavovskému povstání a zůstal věrný císaři. Po porážce povstání poskytoval na svých
panstvích útočiště členům Jednoty bratrské. Svou nadstranickou politiku obhajoval s vlasteneckým patosem a vybroušeným literárním stylem ve spisu Apologie; podobně koncipoval korespondenci, kterou vedl s mnoha evropskými
osobnostmi, nebo své memoáry. Karel starší ze Žerotína trpěl podagrou (dna postihující palec u nohy), jak dosvědčují
dobové písemné prameny a moderní antropologické analýzy jeho kosterních pozůstatků.

Sandro Botticelli, Zrození Venuše, 1484–1486, tempera, plátno, 172,5 × 278,5 cm,
Galleria degli Uffizi, Florencie, Itálie.

Botticelliho Venuše je znázorněna nahá a za svou nahotu se očividně nestydí
(tento dojem nestírá ani zahalující gesto).

Na Baldungově malbě i sedmá v žádoucí krásku se promění,
taková je síla Peithina vinařského umění…

Hans Baldung Grien, Sedm věků ženy, 1544, olej, dubová deska,
96,5 × 74 cm,
Museum der bildenden Künste, Lipsko, Německo.
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STRÁNKA Z EPILOGU
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Vinařství Peithó

REKLAMNÍ STRÁNKY VINAŘSTVÍ A SPONZORŮ...

Na konci knihy budou umístěny reklamní/propagační
strany donátorů a sponzorů, které čtenářům
neotřelým a graficky přitažlivým způsobem
představí daného donátora (podle jeho vlastního
a jím schváleného návrhu).

Peithó (podle řecké bohyně Přemlouvání Peithó),

název nedávno vzniklého vinařství a „erotického vína“
(Peithó masculinum Peithó femininum, Peithó rosé)
zde tvořeného, živého nefiltrovaného, které má ve vínku
podobné schopnosti jako bohyně Peithó, totiž získávat
jeho pijákům úspěch v lásce.
Víno produkuje společnost Peithó na malé chráněné vinici
na katastru Dolních Věstonic, nedaleko od místa, kde před
více než 30 000 lety mladopaleolitický lovec/umělec
vymodeloval Věstonickou venuši, jsa možná k tomu světově
proslulému erotiku inspirován plody vinorodého kraje.

Jako příklad uvádíme nové, dynamicky se rozvíjející
Vinařství Peithó.
Každá stránka pro jedno vinařství, instituci...
- Logo
- Název vinařství
- Fotografie majitelů, vinic, budov a pod.
- Krátké motto majitele nebo osobní vzkaz milovníkům vína.
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Za kuropění po vášnivé noci upadl do znehybnění,
po číši Peithó však ožije a znovu v nenasytného lva se promění.
Smrtelníkův toužebný sen:
s Peithó začínat i končit den...
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Výpravná publikace o víně

(dějiny vína a současnost – víno a výtvarné umění – poezie)
Autoři:
Malina, Jaroslav, prof. PhDr., DrSc. (*1945),
antropolog, archeolog, vysokoškolský pedagog,
spisovatel, básník; zakladatel Ústavu antropologie
Masarykovy univerzity. Jeho vědecké a vědecko-naučné knihy vyšly u nás a v cizině v nákladu
přesahujícím 2 miliony výtisků.
Markel, Martin, Mgr. Ph.D. (*1968),
historik na FF MU v Brně a vinař v Jaroslavicích;
zabývá se dějinami 19. století a historií moravského
vinohradnictví a vinařství.
Sedláček, Milan, Bc. (*1957), pedagog, vinařský
teoretik i praktik, konzultant, autor internetové,
nezávislé free encyklopedie Znalecvin.cz, celoživotní
propagátor vína.
Žaloudík, Jan, prof. MUDr., CSc. (*1954), lékař-onkolog, vysokoškolský pedagog, politik a znalec vína.

Autoři originálních výtvarných děl:
Jiří Anderle, Tomáš Bím, Zuzana Bucholcerová,
Jiří Eliška, Michal Halva, Jiří Hiršl,
Zdena Höhmová, Boris Jirků, Alice Kopečková,
Zdeněk Macháček, Zdeněk Makovský,
Dana Marková, Alois Mikulka, Jiří Neuwirt,
Ivana Olšanová, Alena Opletalová,
Gabriela Sedláčková, Jiřina Strýčková,
Jan Svoboda, Jaroslav Svoboda, Miroslav Štěpánek,
Marta Tabery, Pavel Tasovský, Antonín Vojtek
a další.
stran: 400
formát: 205 × 275 mm
papír: matný křídový bílý 130 g
zpracování: V8a (tvrdá vazba, šitá),
kulatý hřbet,
kapitálky a lacetka červená
publikování: podzim 2022
formát: 205 × 275 mm

Graficky a polygraficky výpravná kniha zabývající se na základě nejnovějších poznatků archeologie,
historie, enologie a prostřednictvím originálních výtvarných děl (malířských, sochařských, fotografických) i poezie problematikou pěstování révy vinné (Vitis vinifera), výrobou vína a jeho kulturními a sociálními aspekty v minulosti (v pravěku, starověku, středověku, novověku) i současnosti ve významných
civilizačních oblastech světa.
Autoři přitom pohlížejí na víno nejen očima dnešních technologů a konzumentů, ale zamýšlejí se nad
možnostmi a starými technologickými postupy, nastiňují, jakými metodami se víno v minulosti vyrábělo, jak se konzumovalo a co pro tehdejšího člověka a společnost znamenalo. Ve výkladu se opírají
nejen o archeologické památky, ikonografické a písemné prameny, ale také o experimentálně ověřené technologie pravěkých, starověkých a středověkých způsobů výroby vína. Výklad ilustrují mnoha
kresbami, obrazy, iluminacemi, freskami, reliéfy, sochami a plastikami s vinařskými motivy napříč
tisíciletími; ty jsou umocněny výtvarnými díly tří desítek významných českých malířů, sochařů, uměleckých sklářů a kovářů i fotografů, která byla vytvořena speciálně pro tuto knihu.
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