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„Jedna z autorových
nejzábavnějších knih.“
– The Guardian
„Pokud hledáte zajímavý dárek
pro milovníky vína, tak věřte, že
požitek z této knihy bude trvat
mnohem déle než vyprázdnění
nějaké další láhve vína!“
– Bookbag

Tato kniha není příručka o tom, jak či jaké pít
víno. Takových existují tisíce. Je to sofistikovaný filosofický průvodce myšlením o víně,
ale zároveň i autorovo osobní vyznání. Je to
kniha napsaná s typickým anglickým humorem, vášnivá a zaujatá obhajoba nápoje, bez
něhož by nevznikla civilizace. Obrací se na
všechny myslící lidi, u nichž módní posedlost
zdravím úplně neutlumila potěšení z věcí
tělesných, a filosoficky obhajuje prastarou
myšlenku, připisovanou již Platónovi, že bohové nikdy člověku nedali nic znamenitějšího a cennějšího než víno.
Scruton vtipně demaskuje pokrytectví bojovníků proti alkoholu, a to nikoli proto, aby
podporoval neřest, ale aby ukázal, že pití
vína se nevylučuje se ctností. Chceme-li žít
plnohodnotný život, měli bychom si umět
užívat darů této země. Dnes se diskutuje především o tom, zda pití vína je, či není dobré
pro fyzické zdraví. Mnohem podstatnější je
však podle Scrutona vliv vína na zdraví duševní – a to veskrze pozitivní, když se dbá na
kulturu pití, a negativní v opačném případě.
Víno se jistě výborně hodí k jídlu, ale ještě
lépe k přemýšlení. A nic neladí s vínem lépe než filosofování.
Staletá moudrost říká, že ve víně je pravda. A to nejenom v tom, co na sebe ovíněný člověk
rozvázaným jazykem prozradí. Víno je i cestou k pravdivému poznání tohoto světa, k smíření se
s ním. Líčí náš vezdejší svět jako ten pravý a oslavuje jej. Vrhá světlo do nitra člověka, do jeho
duše, naznačuje mu jinou cestu k poznání bytí. Nezatemňuje však přitom světlo dopadající na
náš svět jako například silné destiláty, ani nám jako drogy nesugeruje, že jsme na prahu jiné reality. Posvěcuje skutečnost tady a teď.
Nic jiného z toho, co jíme a pijeme, nemá kolem sebe takovou auru významů jako víno. A proto
také ti, kdo proti němu bojují a odmítají je pít, nám o sobě říkají jednu podstatnou věc – že nejsou na této zemi doma.

ROGER SCRUTON (*1944) je britský spisovatel, filosof a komentátor
veřejného dění. Specializuje se na estetiku se zvláštním zaměřením na hudbu a architekturu. V současné politické a kulturní debatě hájí konzervativní
stanoviska a je známým a obávaným polemikem. Je členem Královské
společnosti pro literaturu (Royal Society of Literature) a Britské akademie (British Academy), dále členem washingtonského Centra pro etiku
a veřejnou politiku (Ethics and Public Policy Center) a přispívajícím editorem The New Atlantis.
Roger Scruton se od roku 1979 podílel na činnosti tzv. „podzemní univerzity“ během komunistického režimu v tehdejším Československu.
Spolu s mnoha dalšími kolegy ze zahraničí organizoval bytové semináře
v Praze, Brně a Bratislavě.
Je členem českého PEN klubu a Společnosti pro vědy a umění. Patří mezi
zakladatele Vzdělávací nadace Jana Husa. Jako uznání jeho přínosu české
vědě a vzdělanosti mu byl v roce 2004 udělen čestný doktorát Masarykovy
univerzity v Brně. Prezident Václav Havel mu udělil Medaili za zásluhy.

„Toto není kniha o tom, jak víno pít, ale jak o něm přemýšlet. Vyznavač blaženosti v ní chválí požitek
a ten, kdo tak tak unikl neřesti, v ní hájí ctnost. Obrací se na teisty i ateisty, na křesťany, židy, hinduisty i muslimy, na všechny myslící lidi, u nichž radost z rozjímání úplně neudusila potěšení z věcí tělesných. Mám připravená ostrá slova na adresu fanatiků zdraví, šílených mulláhů a všech ostatních,
kdo se hned pohoršují, aniž by vyslechli stanovisko toho druhého. Mým cílem bude obhajovat názor
připisovaný Platónovi, že ‚bohové nikdy člověku nedali nic znamenitějšího a cennějšího než víno‘.
Jsem přesvědčen, že všichni, které tato nevinná snaha pohoršuje, pouze dokazují, že je není třeba
brát vážně.“ – Roger Scruton

OHLASY V MÉDIÍCH
„Scruton píše skvěle! Tato kniha je úžasné čtení – provokativní, pikantní, vyvážené a oplývající
moudrými slovy! Nelze než doporučit!“
– Oldie
„Scruton si nebere servítky, pokud jde o víno. Propojuje vzpomínky na to, jak se utvářel jeho
vlastní vztah k vínu, s mnoha užitečnými tipy a fakty. Umně vyzdvihuje víno jako symbol různých
míst a společenství a nevyhýbá se ani jeho roli sociální.“
– Observer
„Je to zajímavé, poťouchlé, informativní, legrační, výstřední, pobuřující, jazykově vytříbené a bystré!
Čtenáři, a zejména milovníci inteligentního humoru, se budou při čtení této knihy skvěle bavit.“
– Choice
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