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O KNIZE A AUTORECH
VICTORIA BAR – rodiště Školy opilosti – byl otevřen v roce 2001 v
berlínské Potsdamer Straße, nedaleko Potsdamer Platz.
Bar vede Stefan Weber, jenž získal ocenění Gault Millau jako
barmanem roku 2001, a spolu s ním se o provoz starají Beate
Hindermannová a Kerstin Ehmerová, která má na starosti kontakt s
tiskem a veřejností, uměleckou sbírku a působí jako kurátorka
každoroční barové výstavy. Drinky tu míchal i Gonçalo de Sousa de
Monteiro, který si poté založil svůj bar Buck and Breck. Tito čtyři v
roce 2001 vymysleli „Školu opilosti“ ve formě série seminářů a texty
vzniklé v jejich průběhu nyní Beate Hindermannová a Kerstin
Ehmerová rozvedly do knižní podoby.
Britský The Independent zahrnul Victoria Bar do seznamu 50
nejlepších barů na světě a v německém hlavním městě obsazuje každým
rokem v barových hodnoceních jednu z předních příček.
Victoria Bar
Potsdamer Straße 102
10785 Berlin
www.Victoriabar.de

PŘEDMLUVA
Proč pijeme a jak vznikla tato kniha

Na otázku, zda věří v Boha, Frank Sinatra jednou odpověděl: „Jsem
pro všechno, co člověku umožní přečkat noc, ať už je to modlitba,
sedativum nebo lahev Jacka Danielse.“
Chápeme-li noc jako útočiště zasmušilosti, sídlo všeho
neviditelného a nevědomého, čas, kdy jsme vystaveni pochybám,
úzkostem a skepsi bez možnosti rozptýlení, rychle se ukáže, proč
alkohol i přes veškerá nebezpečenství s ním spojená z naší kultury ještě
stále nevymizel. S počátkem soumraku je vábení alkoholu silnější. Po
staletí zuří boj mezi jednáním a nečinností, mezi katarzí a kocovinou.
Je to nerozhodně. Euforie a opojení mají svou cenu. Hrozí nám ranní
bolehlav, nemocná játra nebo opravdová závislost, a přece nejsme s to
dát od alkoholu ruce pryč.
Umlčuje naše pochybnosti, vyvazuje nás z nemilosrdného proudu
času. Ve vlídném extatickém rauši hodiny ani starosti nehrají roli. Naše
já spočívá euforicky a bezpodmínečně tady a teď. Minulost a
budoucnost jako by neexistovaly, myšlenky volně plynou.
V antickém Řecku existovalo „sympozion“, ritualizovaná forma
hostiny, při níž se nadměrná konzumace alkoholu snoubila s
duchaplným rozjímáním na stanovené téma. Za Herodota to
znamenalo, že staří Peršané důležité záležitosti obvykle
prodiskutovávali v rauši a další den je pak probrali ještě jednou
zastřízliva. A naopak, rozhodnutí přijatá zastřízliva byla posléze
projednávána v podnapilém stavu. Toto původně vcelku rozumně
působící využití alkoholu upadalo v následujících staletích neustále v
zapomnění.
Místa kultivovaného pití se dříve ocitala téměř na okraji
společnosti. Změnu přineslo až důstojné gastronomické zařízení, které

do Evropy poprvé přivezli Američané v rámci světové výstavy v roce
1889. American Bar u Eiffelovky představil jak do té doby nepoznané
míchané alkoholické nápoje, tak gastronomický koncept, který upustil
od pevného uspořádání stolů v restauracích a umožňoval volit a měnit
společníky pro rozhovor dle libosti. Jestliže se doposud od dam
očekávalo, že se po večeři budou zdržovat pospolu, zatímco pánská
společnost se odebere na tradiční doutníček do knihovny, nyní se v
americkém baru otevíral prostor pro komunikaci mezi pohlavími.
Nemělo to být naposledy, kdy alkohol posloužil k popohnání
společenského pokroku, ačkoli je záhodno zmínit, že nezřídka měl také
zcela opačné účinky.
V tomto pojetí výčepního prostoru se pult, anglicky „bar“ – tedy
nic jiného než místo, kde pracuje hostinský – stal na jednu stranu
hranicí oddělující hosta od barového personálu a lihovin, na stranu
druhou se však právě tato dělicí linie stala inscenovaným středobodem
a charakteristickým znakem gastronomického nova. Barman, nyní již
ve středu pozornosti, povýšil na ceremoniáře. V případě potřeby se stal
zpovědníkem, utěšovatelem, přítelem i komplicem, ale také autoritou,
jež leckterému hostu dala najevo, že už toho v daný večer vypil dost a
že se chystá v poslední skleničce utopit důstojnost, kterou bar od hostů
požaduje.
Před deseti lety jsme začali pátrat po historii alkoholu. My, to jest
Stefan Weber, vedoucí Victoria Baru, spolumajitelka Kerstin
Ehmerová, barman Gonçalo de Sousa Monteiro, který si mezitím
pořídil vlastní bar Buck and Breck, a duše podniku, barmanka Beate
Hindermannová. Při důkladnějším průzkumu našich nejběžnějších
barových lihovin, rozšířeném ještě o pětisetleté dějiny šampaňského,
jsme žasli nad tím, jak těsně je vývoj jednotlivých lihovin propojen s
politickými a společenskými událostmi. Každá změna mocenských
poměrů, každá válka, každá technická novinka, to vše utvářelo vzhled i
chuť destilátů až do jejich dnešní podoby. Vytvářela se nová odbytiště,
ta stará zanikala, v odlehlých končinách světa byly objevovány exotické
přísady, vinohrady a průmysl zanikaly v plamenech a rodily se znovu,

daně z alkoholu stály za mnohými válkami, financovaly však také školy
a železnice. Politici a generálové, literáti, herci a muzikanti v něm
nacházeli inspiraci i záhubu. Alkohol a civilizace se vyvíjely souběžně,
vypomáhaly si a kladly si vzájemně překážky.
Výsledkem našeho pátrání je „Škola opilosti“. Jedné mlhavé
chladné listopadové neděle roku 2003 jsme ve Victoria Baru uspořádali
přednášku provázenou pěti koktejlovými chody, která byla první z dnes
již legendárního cyklu setkání, kde jsou od té doby vědění chtiví pijáci
a štamgasti formou zimních semestrů pravidelně zasvěcováni do tajů
alkoholických nápojů. Protože vinou tekuté součásti přednášky dalšího
rána mnohé vědomosti upadly v zapomnění, vyvstala potřeba tyto
nahromaděné znalosti shrnout v takové formě, která by byla využitelná
i doma. A tak jsme materiál z přednášek přepracovali a převedli do
podoby této knihy.
K jejímu pročítání důrazně doporučujeme adekvátní drink k dané
tematice. Jeden, nanejvýš dva. Pak přestat, vyspat se a ráno pokračovat
s další kapitolou.
Cheers! Prost! Skol! Salud! Za zdrovje a à votre santé!
Kerstin Ehmerová a Beate Hindermannová

ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA
PEPEHO DANQUARTA
I PODNAPILÉ SLOVO PLATÍ

Když jsem si před několika lety ve Victoria Baru u Beaty objednával
„připomínáka“, ještě mi v uších doznívalo šumění Karibiku. Donesla
mi RANGLUM, výtvor jejího kolegy Gonçala. Tento shortdrink,
servírovaný v tumbleru s ledem, je v podstatě klasický sour na bázi
tmavého jamajského rumu, oslazený tropickým likérem z Barbadosu
(Falernum), ochucený kyselou šťávou z limetek a mírným nádechem
rumu Wray & Nephew Overproof. Už při prvním doušku mnou projel
záblesk vzpomínek: byl jsem zpět na Jamajce! Tento drink byl
Jamajka! Byl to přímý útok na mou senzorickou paměť a již při druhé
sklence se tiché houpání karibského oceánu měnilo v opojení všech
smyslů. S povzdechem jsem děkoval Bakchovi i Dionýsovi a
vychutnával nespoutané surfování představami a vzpomínkami.
Bar se stal svatým, spirituálním místem, kde rauš navozující
substance tradičně hrají důležitou roli. Již Germáni spatřovali v
medovině dar bohů. Ještě v 16. století byl pojem „ruischen“, tedy rauš
ve středohornoněmčině, součástí obřadů a rituálů.
Také halucinogeny tu byly již předtím, než s nimi Timothy Leary či
Aldous Huxley v šedesátých letech začali experimentovat. Již po tisíce
let se vědělo, jak zacházet s halucinogenními muchomůrkami. Pila se
moč šamanů, kteří předtím muchomůrky snědli. V Evropě v období
antiky a středověku bývala nezřízená opilost úplně normální, pohrdat
se jí začalo až v 16. století a od století 19. byla považována za
chorobnou. Ale i tak se pilo stále. Nejlépe v kolektivu. V dobách
prohibice vedlo ilegální pořizování alkoholu ke skutečným orgiím na
utajených místech. Hippies kouřili jointy a nechávali je kolovat.

„Všední konzumenti alkoholu“ také nepopíjejí sami a během house či
techno party se lidé na extázi a amfetaminech protancují až k transu.
Jedná se o druh ritualizovaného společného odstraňování zábran, který
jsem dříve znal jen z filmů Jeana Rouche, mistra etnografického filmu.
Ve svém Les Maitres Fou z roku 1954 pozoruje kulturní obřad jedné
tehdy rozšířené západoafrické sekty Hauka, jejíž příslušníci byli v
transu posedlí duchy.
Místo, kde jsem prožíval rauš já, bylo kultivované. I Martin
Kippenberger by tu seděl, popíjel a umělecky působil, kdyby za jeho
berlínských časů již existovalo. Místo, kde obřadní mistři ze
základních substancí vyčarovávají úchvatné nápoje a podávají je lidem,
kteří tomuto míchacímu rituálu propadli. Výsledek nazývají cocktail –
kohoutí ocas.
Jedna z historek, které se o původu tohoto pojmenování tradují, se
odehrává v dobách kohoutích zápasů v severní Americe. Po konci
zápasu měl majitel vítězného kohouta právo vytrhat poraženému
kohoutovi z ocasu barevné peří. Během následného přípitku se na tuto
trofej – „on the Cock’s tail” – nalil drink. Mně osobně se však líbí jiná
verze této legendy: V jednom baru v USA stál velký dutý keramický
kohout. Barman do něj nalil veškeré zbylé nápoje a vysokoprocentní
směs, která z toho vznikla, ocasem onoho kohouta čepoval a nabízel za
zvláštní cenu. To se rychle rozkřiklo a stále více lidí si objednávalo
nápoj namíchaný v „cock tail“, v kohoutím ocase.
Ale zpět do současnosti, do baru, v němž jsem ještě pořád opojeně
seděl. Mou mistryni ceremoniářku, barmanku Beatu, jsem znal z
mnoha rozhovorů u tohoto dlouhého barového pultu. Věděl jsem, že
ona a její kolegové týdny, ba měsíce pátrali v nedaleké státní knihovně
po původu svých výtvorů, dopátrávali se etymologického pozadí názvů
svých drinků, jezdili na Kubu či do Venezuely za novinkami barové
scény, za novými historickými poznatky či si povyměňovat s přáteli a
kolegy recepty na své koktejlové kreace – a samozřejmě si užívali své
koktejlové rauše.
Po několik let jsem jako otravná barová moucha do osazenstva –

především do Beaty – hučel, aby tyto vědo-mosti vměstnali do knihy a
zpřístupnili je tak čtenářům. Že mám jakožto hugenot v exilu (mí
předkové museli krátce po bartolomějské noci 24. srpna 1572 opustit
Francii) zvláštní vztah ke koňaku, jsem se dozvěděl až z této knihy.
Když totiž Jindřich II., jenž podporoval katolíky, během náboženských
válek odebral městu Cognac privilegia, byli to hugenotští bankéři, kteří
kalvinistické tradice velkých tamních rodin a kupců jako Hennessy,
Martell nebo Delamain podpořili, a tím se zasloužili o úspěšnou
historii brandy, již dnes jako Armagnac či Cognac během příjemných
okamžiků nacházíme v našich sklenkách.
Onoho „karibského“ večera jsem slíbil, že jestli kniha, o níž jsme
již léta mluvili, někdy vznikne, napíšu k ní úvod. Beate a její kolegové
na to nezapomněli a vzali mě za mé podnapilé slovo. Voilà, tady je.
Váš Pepe Danquart

PRVNÍ SEMESTR: PÁLENO Z VÍNA
WILLY BRANDT A VYSOKÉ UMĚNÍ
DIPLOMATICKÉHO PITÍ
Dvanáctý říjen 1965. Podvečer. K Checkpoint Charlie se blížil černý
mercedes. Na zadním sedadle sedí úřadující starosta Západního
Berlína Willy Brandt a jeho žena Rut. Vůz projel bez problémů
kontrolním stanovištěm a sunul se temnými ulicemi na opačné straně
zdi.
Do východní části města již léta nevstoupili. Městskou scenérii
nechávali mlčky ubíhat kolem. Vzduch byl cítit spáleným hnědým
uhlím, pouliční osvětlení téměř žádné. Na sazemi očazených fasádách
stále ještě zely díry po kulkách z posledních bojů o říšské hlavní město.
V ulici Unter den Linden se jako ztroskotaný zaoceánský parník
rozkládala obří budova ruského velvyslanectví, surrealisticky a jako
jediná jasně osvětlená. První návštěva u úhlavního nepřítele.
Spojenci byli informováni a v pohotovosti, spolková vláda stejně
tak. Před pěti lety Západní Berlín zmizel za zdí. A v jejím stínu se
zdálo, jako by válka stále ještě neskončila. Ale ruský velvyslanec Pjotr
Abrasimov pozval Brandtovy na návštěvu a ti přijali. Starosta doufal v
úlevy pro svoji část rozděleného města, jež se trápila v izolaci.
S ruskou kulturou pití byl obeznámen již z dřívějška a ještě doma
se posilnil konzervou sardinek v oleji. Ve velkolepé jídelně, opatřené
rudými hedvábnými tapetami, se tabule prohýbala pod nákladem
kaviáru, vajec, sekané, pstruhů a telecích závitků. Šarmantní
violoncellista Mstislav Rostropovič, který byl spontánně přizván k
účasti na večírku, přispíval svým uměním k uvolněné atmosféře. Když
se na Brandtovo přání po jídle přešlo z vodky na koňak, velvyslanec se
starostou si potykali. Dámy byly odsunuty na filmové promítání o
ruských zvycích a prostředí. Mezi pány se u koňakových sklenek
rozvinul dialog. Politika opatrného sbližování započala.

O 24 let a mnoho prázdných lahví později zeď padla. V osobě
Willyho Brandta tehdejší doba našla osobnost nezdolného pijana, jehož
bylo zapotřebí, aby v bývalých válečných protivnících z východní
Evropy probudil důvěru v nové, demokratické Německo. Nejeden
předsudek, nejednu neblahou vzpomínku doslova zametl pod stůl. Měl
rád alkohol, nejvíce ten pálený z vína, což mu vyneslo přezdívku
Weinbrand-Willy (Willy Brandy). „On pije!“ konstatoval léta poté
Henry Kissinger, když se s ním setkal již jako s kancléřem Spolkové
republiky. Také miloval ženy. Ale právě tyto obecně známé slabůstky,
zranitelnost a rozporuplnost mu propůjčily velkou hodnověrnost a v
jeho zemi z něj učinily neoblíbenějšího politika následujících
desetiletí. Po odstoupení v roce 1974, když se ho v jednom interview
ptali na další plány, odpověděl, že teď konečně může v klidu popíjet
svou brandy. Aby to ostatním nebylo líto, o Vánocích, jak nám
důvěryhodně sdělil jeden bývalý televizní technik, se dodavatelům a
řemeslníkům odvděčil lahví z Rüdesheimu se slovy: „Když se jednomu
přihodí tolik dobrého…“
BRANDY A HOSPODÁŘSKÝ ZÁZRAK

V zemi hospodářského zázraku byla lahev brandy na nízkém čajovém
stolku (zvaném Nierentisch) symbolem blahobytu. Za pomoci
televizního média pronikly slogany reklamních agentur do obýváků
Spolkové republiky. Jacobi najednou chutnal „v osmnácti i v
osmdesáti“, v roce 1953 poprvé „přišel šéf“ na Chantré, „na to“ se
připíjelo Dujardinem a Asbach Uralt ukrýval „ducha vína“. Nápoje, tak
jako vybrané pokrmy, musely být především výživné. Vaječné likéry a
nápoje typu EGGNOG zažívaly renesanci. Jak bylo téměř skandální, po
všem tom odříkání najednou vyplýtvat celé vejce na jeden jediný
nápoj! Roku 1957 vzniklo RÜDESHEIMER KAFFEE – specialita s
Asbach Uraltem a silnou kávou. Díky přidávanému cukru a bohaté
nadílce smetany slazené vanilkovým cukrem a čokoládovými stroužky
to také nebylo zrovna potěšení z nejméně kalorických. Lidé se rovněž
začínali rozpomínat na zdraví prospěšné aspekty vínovic: nejteplejší

fráček byl už zase „koňáček“ a zaručený babský recept na začínající
nachlazení byla teplá brandy s aspirinem.
Za nacistické nadvlády v roce 1943 z regálů vymizela. Spojenecké
nálety na oblasti v okolí Rýna a Mohanu zasáhly také destilérky
brandy. Palírna Huga Asbacha v Rüdesheimu byla americkými
bombami zničena. To, čeho prohibice nemohla docílit přísnými zákony
v Americe, bylo nyní v Německu nedobrovolnou skutečností: po
válečném a nacistickém teroru bylo Německo nejvysušenější ze všech
zemí Evropy. Německý národ se najednou cítil být abstinentem proti
své vůli.
V těchto nuzných časech vznikl v porýnské nížině nápoj, jenž je s
naší brandy, zdá se, spřízněn pouze svým názvem: Knolli-Brandy. Z
cukrové řepy pálili zemědělci příšernou, ale účinnou přiboudlinu, která
jak vzpomíná pamětnice Maria Halkinová, způsobovala slepotu. Muži
vinou poruch vidění už netrefili domů a ani jejich ženy je v tomto
stavu často nepoznávaly.
Zlepšení poměrů přinesla až měnová reforma, zavedení německé
marky a hospodářská pomoc v rámci Marshallova plánu. Lihový
průmysl se začal reorganizovat. Některým palírnám se podařilo tajně
uschovat a zachránit zásoby, stroje i vybavení. Začátkem padesátých let
se znovu začalo s produkcí brandy. I ve východním Německu už se
nepila jen vodka. V roce 1951 vznikla ve Wilthenu palírna VEB
Weinbrand.
KTERAK DUCH VÍNA DO LAHVE PŘIŠEL

Německá tradice pálení vína odstartovala začátkem 19. století ve
městě Uerdingen na Rýnu. Zde Heinrich Melcher se svými syny založil
první destilační závod. Svá vína odebíral z Francie a spolu se svými
francouzskými dodavateli vystavěl další podnik: Dujardin, první
německou výrobnu koňaku. Ostatní podnikatelé to udělali jako on. Od
roku 1880 vznikly soukromé palírny Jacobi ve Frankfurtu, Asbach v
Rüdesheimu, Maria Cron v Oppenheimu a Scharlach v Bingenu. Tento
počáteční boom zakládání palíren a dobře fungující spolupráci s vinaři

na druhé straně Rýna nenadále ukončila první světová válka. Import
francouzského zboží byl stále obtížnější, až byl nakonec zakázán.
Surovinový a potravinový přídělový systém se nevyhnul ani vinným
palírnám. Od jara 1917 byl výdej vysokoprocentního alkoholu povolen
pouze pro lékařské účely.
Po konci války byly 28. ledna 1919 ve Versailleské smlouvě
stanoveny mírové podmínky. Články 274 a 275, takzvané
Champagnerparagraphen (šampaňské paragrafy), se zaobíraly nekalou
soutěží. Německo se zavázalo respektovat francouzské ochranné
známky a destiláty vyrobené v Německu již nadále nesměly být
obchodovány pod názvem koňak. Jednalo se o opatření, kterým se
francouzští vinaři chránili před německými plagiáty. Na druhou stranu
označení „německá brandy“ automaticky neznamenalo, že v ní byly
obsaženy pouze destiláty z německých vín. Hugo Asbach nechal již v
roce 1908 svůj Asbach Uralt zaregistrovat jako obchodní značku a
označil ji za „pravou starou brandy, koňak z nejušlechtilejších
vybraných vín“. Ještě dnes se do něj jako základ používají vína z
Charente – oblasti, pod kterou spadá Cognac. Jeho italský protějšek,
Vecchia Romagna, zase svému charakteru vděčí přísadám z Gaskoňska
– oblasti, odkud pochází armaňak. V návaznosti na Versailleskou
smlouvu se slovo Weinbrand (pálenka z vína, brandy a vínovice) stalo
oficiálním pojmem a bylo zaneseno do německého zákona o vínech.
Tento (Wein)brand musel být uskladněn nejméně šest měsíců, ovšem
starší (Wein)brandy rok. Použitá vína mohla pocházet ze všech států
Evropského společenství.
V prvních desetiletích 20. století vznikaly americké bary i v
Německu. Za výčepními pulty se míchaly klasické nápoje s brandy jako
SIDECAR, BRANDY ALEXANDER či CHAMPAGNE COCKTAIL.
Roku 1924 prezentoval neúnavný Hugo Asbach další světovou novinku,
Weinbrand-Praline (česky „koňakové pralinky“), výrobek speciálně pro
ženy. U dam z lepší společnosti se stále ještě neslušelo pít tvrdý
alkohol na veřejnosti. Do amerických barů chodily ženy jen zřídka. Ale
na odpoledních tanečních zábavách jim pár koňakových pralinek k

šálku moka nemohl upřít nikdo. Během takzvané Fresswelle – období,
kdy obyvatelstvo Spolkové republiky Německo po poválečném strádání
toužilo po dobrém a vydatném jídle v dobách hospodářského zázraku –
se z pralinky stalo koňakové zrnko, v němž se ukrývala pálenka.
Prapodivná směs jídla a pití.
V porovnání s nekonečnými dobami zrání francouzských koňaků se
německá brandy nacházela převážně v dětském vývojovém stadiu.
Přinejmenším za pulty koktejlových barů a ve sklenkách fajnšmekrů
byla vytlačována koňakem a brandy z dovozu. Pověsti, na kterou tak po
léta sedal prach a jež se stala předmětem téměř přehnané německé
útlocitnosti, se v osmdesátých letech pokusili němečtí vinaři znovu
dodat lesk kampaní „Hostem po celém světě“. Jejich cílem bylo
poukázat na internacionalitu starého dobrého Asbachu, tedy značky, jež
byla exportována do 59 zemí a zdomácněla v předních hotelích světa od
Peninsuly v Hongkongu přes Raffles Hotel v Singapuru, Copacabana
Palace v Riu, Waldorf Astorii v New Yorku až po Hotel de Paris v
Monte Carlu.
Brandy je jednou z nejprodávanějších lihovin v Německu. Značku
Asbach zde zná téměř 90 procent obyvatelstva, Weinbrand-cola se dá
nazvat lidovou drogou. Berlíňané tento jednoduchý míchaný nápoj
nazývají Futschi, ve Weddingu ho najdeme jako Abc (Asbach Cola)
klasicky v panáku, blonder Futschi se servíruje s Fantou a v Hesensku
se tomu říká Hütchen.
Výrobci tradiční značky Asbach vypustili do oběhu sérii
kvalitnějších kousků, jako byl například osmiletý Asbach Privatbrand a
ještě starší Selection 21, a snažili se tak pozvednout nevalné mínění
znalců. Prozíravou modernizací lahve a loga docházelo k opatrnému
omlazování produktu. Dnes tak již při pohledu na Rüdesheim uvidíme
více než stoletou tradici a neměli bychom zapomínat, čím německá
brandy ve skutečnosti může být: plnohodnotným členem zavedené
rodiny vinných destilátů.
KOŇAK A ARMAŇAK: RARITY V DUBU

K vinným destilátům patří kromě německé vínovice španělská brandy,
francouzské produkty koňak a armaňak a také jihoamerické pisco.
Všechny se destilují z bílého vína a tím jejich veškerá příbuznost končí.
Celebritami jsou v této rodince bezesporu francouzské tradiční
pálenice. Za dobrý koňak či armaňak jsou znalci ochotni zaplatit
stovky eur i víc. Dobrý důvod něco si o původu těchto vzácných kousků
povědět. Jak často se stává, že zdánlivě irelevantní historická událost
má o mnoho let později rozhodující vliv na to, že se jistý výrobek či
hospodářská struktura stane dominantním prvkem celého kraje:
V roce 1494 zastavil znepokojený kočí své uřícené koně na hradě v
malém městečku Cognac na břehu řeky Charente. Z útrob jeho vozu se
ozývalo sténání. Luisa Savojská byla na cestách se svým manželem a
přišly na ni předčasné porodní bolesti. Pragmatická selka se ujala role
porodní báby a za podpory mnoha pomocníků porod proběhl bez
komplikací. V nezvyklém prostředí spatřil světlo světa chlapec. Zhruba
po 20 letech nastoupil jako František I. na francouzský trůn a svému
rodišti věnoval velkorysý dar. Osvobodil rázné a šikovné obyvatele od
všech daní a odvodů, což jim přineslo velké výhody na trhu. František
I. byl typický renesanční vládce s obzvláštní zálibou v krásných
uměních. Vlastnil díla Michelangela, Tiziana i Raffaela a přivedl do
Francie Leonarda da Vinciho. Zprvu podporoval přívržence reformace,
později však svůj názor změnil. Jeho nástupce Jindřich II. zrušil městu
Cognac jeho privilegia a v náboženských válkách mezi katolíky a
kalvinisticky orientovanými hugenoty podporoval katolickou církev. Na
začátku válek se v Charente odehrála jedna pro hugenoty vítězná bitva,
která měla za následek – podle obyvatelstva nespravedlivé – zavedení
daně ze soli. V důsledku onoho dočasného vítězství se z oblasti
dnešního Charente stalo klíčové protestantské území ve Francii. Řada
velkých rodin v Cognacu, jako Hennessy, Martell nebo Delamain, vzešla
z kalvinistických tradic. Byli to úspěšní producenti a obchodníci, kteří
sice během pronásledování přišli o majetek, nikoli však o kontakty.
Mnozí bankéři této doby byli hugenoti, již své bratry souvěrce
podporovali, a umožnili tak zachování výroby koňaku. Když skončila

třicetiletá válka, mohlo se toto odvětví pomalu začít rozvíjet. V tomto
mírném a na srážky bohatém mikroklimatu oblasti Charente a
Charente-Maritime založili vinařství již Římané a po vodě
přepravované sudy odebíraly obchodní flotily horlivých Holanďanů.
AQUA VITAE

Ohledně původu destilace panují jisté nejasnosti. Pivo a víno byly
známy již 4000 let před naším letopočtem v prvních městských státech
mezi Eufratem a Tigridem. Ale kdo z těchto přísad dostal něco víc?
Egypťané destilovali plody, koření, byliny a květy. Nevznikal alkohol,
nýbrž pasty, krémy a masti. Číňané okolo roku 1000 před naším
letopočtem již jednali cíleněji – bronzové nádoby umožňovaly výrobu
jednoduché formy pálenky. Kromě toho svá vína mrazili, odstraňovali
led a alkohol si nechávali. Také možnost. Staří Řekové se na veřejných
sympoziích opíjeli vínem a tušili v něm jistý potenciál. Tímto
problémem se prokazatelně zaobíral Aristoteles. Zhruba o tisíc let
později byly arabské kultury již dále. Destilovat uměly, ale mezi nimi a
pálenkou stál islám a jeho zákaz pití alkoholu. Tímto nezatížena se
křesťanská věda ve vybraných vzdělávacích institucích zaobírala
výrobou zlata a úspěšněji též produkcí vysokoprocentních vinných
destilátů. Roku 1167 to pak přišlo. V auditoriu univerzity v Salernu
magistr Salernus ukázal, jak se to dělá. Svou pálenici nazval
optimisticky aqua vitae. Vzdělanost byla tehdy záležitostí církve a spolu
s rozvojem klášterů v evropském prostoru prosakovalo povědomí o
vysokém umění destilace pomalu, ale jistě do našeho kulturního
okruhu. V roce 1490 nabádal norimberský lékař: „Tváří v tvář tomu, že
si nyní kdekdo navykl aqua vitae píti, jest zapotřebí připomenout,
jakého množství lze si dopřáti, chceme-li si jako lidé důstojně a řádně
počínati.“ Po celá následující staletí až do současnosti měla pak Evropa
i zbytek světa s definováním právě tohoto vhodného množství potíže.
ALKOHOL A TULIPÁNY

Ale v opravdu velkém stylu destilovali až teprve Holanďané v 17.

století. Severní nizozemské provincie se pod vedením prince Viléma
Oranžského spojily proti mocnému Španělsku a zvěrstvům inkvizice.
Následovalo 80 let válčení s nepřítelem, který měl zprvu převahu.
Nakonec zvítězila nově vzniklá republika, ale byla malá, a to natolik, že
nedokázala nakrmit všechno obyvatelstvo. Důležitou součástí
holandského jídelníčku se stali sledi a makrely. Stavby hrází
připravovaly Severní moře o další úrodné plochy. Revolucionářská
společnost se upsala náboženské toleranci a obchodnické a řemeslné
píli. I přes dlouhé války se Španělskem se Holanďanům do roku 1650
podařilo vystavět největší obchodní flotilu tehdejšího světa čítající
deset tisíc lodí. Tu využívali také k pašování všeho druhu a
nespoutanost jejích korzárů byla legendární napříč oceány. Holanďané
milovali vzácné květiny, dobré jídlo a nápoje pro duši. Jejich malíři
tvořili obrazy, na nichž se jen tak, samy pro sebe, nacházely exotické
potraviny, víno, maso, plody či květiny, což byla pro dějiny umění
taktéž novinka.
Po celé Evropě nakupovali vína, tehdy snadno se kazící zboží.
Obsah nejednoho sudu během dlouhého neklidného transportu zkysal.
Aby tomu zabránili, přišli na to, jak sterilizovat dřevěné sudy
spalováním síry, a vybídli vinaře, aby z části svých vín destilací
vyrobili vysokoprocentní koncentráty. Tím se objem zmenšil na
šestinu až osminu původního množství a později mohl být opět
nastaven vodou. Holanďané byli první, kdo ve velkém měřítku nechali
destilovat víno. V lesnatých oblastech jako Gaskoňsko, ve kterých se
původně vinné hrozny skoro nepěstovaly, zato v nich však bylo dřevo na
výrobu sudů, jako v Charente, a dokonce i ve znepřáteleném Španělsku
tak Holanďané přispěli k zakládání odrůd, jež byly pro výrobu koňaku
a brandy obzvláště vhodné.
Při tom bylo zjištěno, že méně alkoholická vína z okolí Cognacu
jsou pro koncový produkt lepším základem než jakostnější vína z jiných
oblastí.
ZA VYSOKÝMI ZDMI

V cognackém regionu narůstal počet vinařů s vlastní půdou a malými
palírnami, kterým se dařilo dobře. Vědomi si závislosti obchodníků
sebevědomě hromadili své zásoby a vyjednávali se svým okolím v
duchu tamní okřídlené fráze: „Nech si svoje peníze a já si nechám
svoje sudy.“ Venkovská zatvrzelost vinařů doháněla mnohé obchodníky
k šílenství. Sedláci žili samotářsky v odlehlých usedlostech, jejichž zdi
s často jen jedinou branou oddělovaly dvůr od okolního světa a uvnitř
před jeho zvědavými zraky ukrývaly veškerou krásu a hojnost. Jeden
anglický návštěvník v roce 1815 překvapeně konstatoval: „Každý, kdo
pozoruje lidi na cognackém vinném trhu, z jejich projevu zjistí, že
spadají do kategorie těch, kteří to na cestě k blahobytu neměli lehké,
ale již jsou rozhodnuti si tento blahobyt nejen udržet, ale také ho
zvětšovat, což berou velice vážně. Ačkoli se ukazují ve svých nejlepších
věcech, jsou špatně oblečení a působí dost ošuntěle. Jejich oděv snad
býval kdysi nóbl, ale z toho, jak špatně jim padne, lze usuzovat, že daný
kabát, vesta či kalhoty původně patřily někomu jinému. Jeden z těch
nejpodnikavějších a nejbystřejších, jehož šaty patrně stály víc než jen
pár šupů, nám byl představen jako muž, jehož jmění se odhaduje na
nejméně 80 tisíc liber.“
Také Charles Albert Arnaud, ilustrátor Balzacových děl, si v dopise
svému příteli venkovany dobíral: „Dnes jsem byl pozván na oběd k
jednomu z nejvýznamnějších vinařů. Hovor u stolu se po nějaké době
stočil k Paříži. Pan domácí byl v názoru na život v našem městě velmi
skeptický. Ačkoli v něm nikdy nebyl, považoval ho za místo snílků a
budižkničemů. Jeho švagr se prý jednou vypravil podél Seiny, aby se
přidal k Pařížské komuně, a byl obratem zastřelen, jak pan domácí
nemilosrdně dodal.“
Sedláci dopravovali svá čerstvá nebo již destilovaná vína do
Cognacu na trh, kde je obchodníci vykupovali k dalšímu zpracování.
Holandská vláda tento import podporovala. Díky němu mohla obilím,
kterého bylo pomálu, zásobovat obyvatelstvo, místo aby ho ládovala do
kotle paličům kořalek. Kvalita na úkor kvantity se začala prosazovat v
polovině 18. století, kdy si cognacké brandy povšimli Angličané. Až do

této doby se popíjela tak jasná a čistá, jak vyšla z palírny. Ale politická
rivalita mezi Anglií a Francií měla za následek sankční cla, uzavírky
přístavů a obchodní embarga a neodebírané zásoby se kazily. Spíše
nedobrovolně začali v Charente koňak přechodně skladovat ve velkých
dubových sudech a brzy zjistili, jak moc mu to prospívá.
Vytoužené zboží k britským odběratelům dopravovali také pašeráci,
především ti z Jersey na Normanských ostrovech. Jedním z nich byl
John Martell, který se později přiženil do jedné staré cognacké rodiny
a téměř obratem, již jako Jean Martell, se stal jedním z nejvýraznějších
obchodníků.
RÉVOKAZ A NÁSLEDKY

V sedmdesátých letech 19. století vzala náhle prosperita francouzských
kopcovitých končin zasvé. Zemi přepadla jako mor mšička révokaz,
severoamerická příbuzná mšice.
Škůdce nejprve napadne listy vinné révy, vysaje mízu, naklade
vajíčka, několik stovek na jednu mšičku, a z nich se během osmi dní
vylíhnou noví jedinci. Takto napadené listoví zhnědne a odpadá. Až
potud se škody příliš neliší od těch způsobených i jinými podobnými
parazity, a tak se vinaři zprvu nijak zvlášť neznepokojovali. Ovšem část
mšiček, které zůstanou na opadaném listí, posléze pronikne ke
kořenům vinné révy, kde se zakuklí a přezimuje. Když na jaře víno opět
vyraší, larvy se vylíhnou, začnou vysávat kořeny a klást další vajíčka.
A z nich vzejdou nové mšičky. Koncem léta některým z nich narostou
křídla, opět napadnou horní část rostliny anebo se za příznivých
větrných podmínek přemístí až do vzdálenosti 30 kilometrů. Ve chvíli,
kdy vinař objeví nakažené listy vinné révy, bývá již zpravidla dávno
napadena i řada dalších keřů. Nepomůže zde žádný postřik, vymýcení
až ke kořenům je také k ničemu. Naopak, mšičky a vajíčka se na
používaných nástrojích a na botách dělníků roznášejí ještě víc.
Staleté vinné keře odumřely během několika málo let buď vinou
škůdců nebo na následky napadení plísní, viry či bakteriemi. Během
deseti let bylo škůdci postiženo téměř 80 procent keřů révy, celé várky

