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Abstrakt

V úvodu práce autor obeznamuje čtenáře se stručnými fakty týkajícími se absintové 
historie, toho co absint je a co dnes pro mnohé představuje. Dotýká se několika mýtů, se 
kterými polemizuje a zmiňuje pravděpodobnost, že i ty přispěly k dnešní oblíbenosti 
absintu.

V části Historie pak čtenáři dává možnost zjistit, odkud absint pochází, a jak probíhalo 
geografické šíření tohoto nápoje stejně jako jeho následný pád zakončený 
celoevropským zákazem. Na konci pasáže zmiňuje nejnovější vývoj v oblasti absintu a 
jeho opětovné šíření v důsledku uvolnění zákazu v téměř všech zemích, kterých se 
týkal.

Další část je věnována skutečné podobě absintu. Autor uvádí, jaké náležitosti by měla 
výroba absintu mít a jak se dnes z archivních lahví, pamatujících ještě dobu před 
zákazem, rodí absinty nové. Konzument tak má možnost ochutnat přesně takové nápoje, 
které byly v 19. století vyráběny.

Následuje pasáž o skutečných a domnělých účincích absintu, stejně jako obeznámení s 
nejdiskutovanější látkou v absintu obsaženou, thujonem.

Absintový rituál je popsán v následující kapitole včetně několika obměn, kterým autor 
vytýká neautenticitu originálního rituálu z 19. století a u některých zmiňuje také jejich 
zdravotní rizika.

Dále se autor věnuje jednotlivým proprietám užívaným k pití absintu, u nichž popisuje 
způsob jejich využití, jejich design a případně uvádí historické zajímavosti.

Na závěr se pak věnuje výskytu absintu v umění, jmenuje nejznámější autory, kteří byli 
absintem přímo ovlivněni, nebo se v jejich tvorbě objevuje. Mimo to také analyzuje 
několik audiovizuálních děl, ve kterých je absint více či méně správně zobrazován.

Práci autor uzavírá vysvětlením důvodu volby tohoto tématu, výkladem toho, čím 
skutečně absint v dnešní době navzdory mnoha mýtům je a jaké mýty ve spojení s 
absintem jsou dnes již vyvráceny.

Klíčová slova: absint, umění, kultura, rituál, alkohol, absintismus, alkoholismus, thujon



Abstract

In the introduction the reader is introduced to the brief facts related to the history of 
absinthe, to what absinthe really is and what it means for many people today. The 
author mentions several myths with which he argues and notes that it is very likely they 
have contributed to current popularity of the absinthe.

In the History section the readers are given the opportunity to find out where absinthe 
comes from and how the geographical distribution of this beverage proceeded, as well 
as its subsequent fall, which ended with a Europe-wide ban. At the end of this passage 
the latest development regarding the absinthe is mentioned. The description of its 
redistribution due to termination of the ban in almost all countries it was first 
established in can be found here as well.

Next section is dedicated to the actual form of absinthe. The author states which 
essentials should be present in production of the absinthe and how new absinthes are 
born today from vintage bottles that remember the pre-ban era. The consumer has the 
opportunity to taste the exact replicas of the drinks produced in the 19th century.

The following passage is about the real and perceived effects of absinthe, as well as 
familiarization with the most discussed substance contained in absinthe, thujone.

Absinthe ritual is described in the subsequent chapter, including the mention of several 
variations, about which the author criticizes their inauthenticity in comparison to the 
original ritual from the 19th century. Some health risks are also talked through in 
relation to these ritual variations.

The instruments used to drink absinthe are also talked over individually. The way in 
which they are used is described, as well as their design and occasional historical 
curiosities.

The final part of this work is devoted to the appearance of absinthe in the art. The most 
famous authors directly affected by absinthe (or those in whose artwork the presence of 
absinthe can be found) are listed. Several audiovisual works of art, in which absinthe is 
more or less correctly displayed, are analyzed.

The work is concluded with explaining the reasons of the author for choosing this 
theme. The essence of what absinthe today really is – despite many myths – is clarified. 
Also, some of those myths that have been already successfully dispelled are mentioned. 

Keywords: absinthe, art, culture, ritual, alcohol, absinthism, thujone
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1 Úvod

Absint1 představuje nápoj opředený mnohými mýty a pověrami, které jej 

proměňují v zakázané ovoce. Skoro každý slyšel o jeho halucinačních účincích a 

pronásledování zelenou vílou. Skoro každý ví, že jej 

pili malíři Degas, Manet, van Gogh nebo Picasso, a 

literáti jako Verlaine, Rimbaud, Wilde a Hemingway.  

Jedná se o nápoj, jenž je zastřen v hávu temnoty a 

zatracení, slibující stavy excitovaného vědomí, a v 

pozdějších stádiích blahé nevědomosti. Je to však 

podstata toho co absint nabízí a může nabídnout? 

Skrývá se jeho krása pouze v mýtech a pověrách? 

Nejspíše nikoliv, ačkoliv je nutné si přiznat, že právě ty 

většinu pijáků k absintu a zájmu o něj poprvé přivedly. 

Už samotný fakt, že byl absint ve většině západního 

světa zakázaný, mu propůjčuje zvláštní atraktivitu. 

Pohrůžka absintismu zvláštním způsobem balancuje 

mezi legálním alkoholovým opojením a představou 

stavů o poznání temnějších, nebo snad zářivějších. Zelená víla jako nejznámější 

symbol pelyňkového nápoje láká do svých osidel a je jen málo těch, kteří jejímu 

volání alespoň jednou nepodlehli. Otázkou však zůstává, nakolik se jedná o fakty 

podložená očekávání a nakolik o pouhé přísliby podporující prodej, případné 

nesprávné závěry vycházející z chybně interpretovaných historických faktů či prosté 

mystifikace za účelem zvýšení dramatičnosti zobrazení absintu v audio-vizuálních 

dílech.

                                               
1 Autor dává běžně přednost spíše termínu absinthe, který ve společnosti pijáků absintu na území České 
republiky odlišoval kvalitní a tradiční výrobky od nápojů nerespektujících základní principy výroby 
absintu, většinou pojmenované absint či absinth. Pro potřeby práce však upřednostnil jazykově správný 
přepis absint.

Obrázek 1. Absint. 

(archiv autora, 2013)
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Tato práce klade za cíl  objasnit mýty, pověsti i rituály, které se podílejí na 

kulturní konstrukci absintu. V práci bude zpracována jeho historie, způsoby výroby, 

fyziologické účinky na člověka a tradiční způsoby podávání, jejichž prostřednictvím se 

pití absintu stává zvláštním, ritualizovaným a kulturním zážitkem. Stejně tak bude 

pozornost věnována absintu jako předmětu umělecké tvorby, která se prosadila v 

oblasti výtvarného umění, literatury i filmové produkce.
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2 Historie

2.1 Název	Absintu

Geneze názvu absint není dodnes definitivně osvětlena. Podle Doris Lanier 

název vznikl ze slova apsinthion. Ve své knize Absint, kokain devatenáctého století

poznamenává: "Ironií je, že řecké slovo apsinthion, ze kterého bylo slovo absint 

odvozeno, znamená nepitelný"2 (Lanier, 1995, str. 1) Tuto interpretaci můžeme však 

považovat za chybnou, nebo přinejmenším zkratkovitou. Podstatnou součástí absintu, 

jak autorka sama ve své knize píše, je pelyněk pravý (Artemisa absinthium). Lze tedy 

předpokládat, že od slova apsinthion byl odvozen název byliny a teprve poté došlo k 

pojmenování nápoje podle jeho základní složky. Tato konstrukce se jeví mnohem 

pravděpodobnější, jelikož pelyněk pravý sám o sobě je navzdory své příjemné vůni 

nesnesitelně hořký. Stejně tak jeho výluh, a to jak ve vodě, tak v lihu, pokud není 

následně destilován.

2.2 Pelyněk	jako	historické	léčivo

A právě pelyněk pravý je nejkontroverznější součástí receptu na absint. Ale ve 

starověku, předtím než jej biblická tradice označila jako cosi ďábelského: " Jméno té 

hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se změnila v pelyněk a množství lidí umřelo z těch vod, 

protože byly otráveny." (Zjevení 8:11, Bible, 2008, str. 413). Jak napovídá anglický 

název wormwood, bylo pelyňku původně užíváno k odčervení lidí i zvířat. V 

pozdějších dobách byl pak doporučován pro zlepšení zažívání, snížení horečky, nebo 

jako prostředek tišící porodní a menstruační bolesti. (Lanier, 1995)

2.3 Původ	Absintu	jako	nápoje

Většinou se traduje, že absint je původem francouzský nápoj. Jeho původ však 

leží geograficky východněji. Nejstarší dochované informace o tomto nápoji pochází ze 

                                               
2 Ironically, the Greek word apsinthion, from which the term asbinthe was derived, means undrinkable.
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švýcarské vesnice Cuvet ležící v údolí Val de Travers. Jedná se o recept, který 

vymyslela kolem roku 1787 v údolí Val de Travers starší dáma pod názvem 

"Zdravotní elixír matky Henriotové". Recept byl podáván v případě nevolností 

doktorem francouzského původu Ordinairem3. První fyzicky dochovaný recept je pak 

z roku 1794 a zaznamenal jej Abram-Louis Perrenoud (1735−1811). 

Později tento recept odkoupil major Daniel-Henri Dubied (1758−1841). Absint 

tohoto obchodníka s krajkami natolik zaujal, že se rozhodl s ním sám obchodovat a 

samozřejmě jej i vyrábět. Proto zaměstnal Perrenoudova syna Henriho-Louise, který 

se od otce naučil lihovarnickému řemeslu. V roce 1798 tedy začal prodávat absint pod 

názvem Dubied Père et Fils.

2.4 Absint	ve	Francii

V roce 1805 absint konečně pronikl do Francie, kde Henri-Louise změnil své 

příjmení na Pernod a založil nejslavnější absintový rodinný lihovar Pernod Fils ve 

městě Pontarlier. Lihovar byl nejdříve maličký, s produkcí okolo 15 litrů absintu 

denně. Do roku 1850 však firma uvedla do provozu 26 destilačních kotlů a svou 

produkci zvýšila až ke dvaceti tisícům litrů denně.

Zajímavostí zůstává, že společnost Pernod Fils byla na svou dobu poměrně 

pokroková. Zaměstnávala velké množství žen a roku 1873 zavedla podílnictví na zisku 

a důchodový program. V roce 1896 již produkovala více jak 125 000 litrů absintu 

denně. V roce 1901 ji však zachvátil devastující požár a prakticky ji celou zničil. 

Během požáru unikly do řeky Doubs miliony litrů absintu, které ji v důsledku louche 

efektu zakalily na míle daleko. Továrna však byla přestavěna a opět dokázala 

dosáhnout úspěchů. Časem pak byla mnohými napodobována a o její jméno byla 

vedena nejedna soudní pře. Mezi napodobitele patřili Gempp Pernod, Legler Pernod, 

Jules Pernod, Jules Pernot, Perrenod et Cie. Absint tak položil základy některých 

autorských zákoů. (Nathan-Maister, 2009)

                                               
3 Odtud tedy pravděpodobně pochází mýtus o francouzském autorství.
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2.5 Období	rozkvětu

Absint se těšil ve Francii velké obliby. Ze začátku především proto, že byl 

používán francouzskou armádou v Alžíru jako prostředek bránící před úplavicí, 

bakteriemi a dalšími nemocemi. Byl pro tyto účely jako silná lihovina s výraznou chutí 

a nutností míšení s vodou ideálním prostředkem. Voda nejistého původu, kterou byli 

vojáci nuceni pít, se tak po přilití této sedmdesáti procentní lihoviny považovala za 

desinfikovanou. Prostřednictvím výrazné vůně a chuti absint také výrazně vylepšil její 

senzorické vlastnosti.

S návratem vojáků do Francie přicestovala i velká obliba absintu. Ti si totiž 

nápoj ve službě velmi oblíbili, a tak jej okamžitě po návratu i vyžadovali. Šíření ve 

zbytku společnosti pak už bylo jen otázkou času. Jak v dokumentu Absint říká Benoît 

Noël: "Představte si vojáky, kteří se vrátili do vlasti poté, co v čase Francouzské 

koloniální expanze, rozšířili národní území. Vrátili se, pokrytí medailemi a dělali na 

měšťáckou společnost velký dojem. Měšťácká společnost viděla zároveň prokleté 

básníky v kavárnách okolo Palais Royal a vojáky v okolí Boulevard des Capucines v 

kavárnách Helder nebo Tartoni. A obě skupiny, nemajíce nic společného, se chvástaly 

stejným nápojem. Takže je měšťanská společnost prostě následovala."4 (Buddy, 2010). 

Absint patřil ze začátku do kategorie dražších nápojů, jehož si dopřávaly především 

majetnější vrstvy, zpravidla před obědem jako aperitiv.

S rostoucí poptávkou však začala jeho cena klesat a časem se pro pití absintu 

nalézalo stále více příležitostí. Stal se velmi oblíbeným nápojem v kavárnách a 

kabaretech, které zažívaly kolem roku 1860 velký rozkvět. V té době se také zrodil 

pojem Zelená hodina (l’heure verte). Tak se v Paříži 19. století nazývala pátá hodina 

                                               
4 Imagine these soldiers who have just widened the national territory, in a time of French colonial 
expansion. So, they come back decked out with medals and they impress bourgeois society. The 
Bourgeoisie simultaneously sees the cursed poets at cafes around the Palais Royal, and the soldiers on the 
Boulevard des Capucines at cafés Helder or Tartoni. these two opposites which had nothing to do with 
each other brag about the same drink, so the bourgeois society followed them both in lock step.
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odpolední, kdy se po práci Pařížané setkávali v kavárnách a kabaretech aby se bavili 

nad sklenkou tolik populárního nápoje.

2.6 Šíření	absintu	za	hranice	rodné	oblasti

Velcí výrobci jako byl Pernod Fils nebo Berger své výrobky samozřejmě také 

exportovali do zahraničí. Největší odbyt byl samozřejmě ve francouzských koloniích − 

v Alžíru, Vietnamu, Madagaskaru nebo na Tahiti. Dále byl také oblíbený v jižní Africe 

a následně se rozšířila jeho 

obliba i do takzvané Malé 

Paříže Severní Ameriky, do 

New Orleans. Zde dodnes 

stojí absintový dům The 

Old Absinthe House, který 

patří mezi nejslavnější 

místní památky. Dům byl 

postaven v roce 1806, 

nejprve sloužil jako 

skladiště pro španělské dovozce evropských potravin, později jako obchod a teprve v 

roce 1846 se změnil v Kavárnu bratří Aleixových (Aleix's Coffee House). Tuto 

kavárnu si později pronajal Cayetano Ferrér, pocházející z Katalánska a přejmenoval ji 

na Absintový pokoj (The Absinthe Room). Kavárna byla vybavena mramorovým 

barem a krásnými absintovými fontánami z mramoru, které jsou zde dodnes (po 

několikerém stěhování z důvodů prohibice) k vidění.  Právě v tomto baru vzniklo 

mnoho slavných a dnes již klasických absintových koktejlů, jako je Sazerac nebo 

Absint Frappé. (Nathan-Maister, 2009)

2.7 Vrchol	a	pád

V letech 1880−1910 klesla cena absintu na velmi nízkou úroveň, neboť byla ve 

výrobě zavedena mnohá úsporná opatření a v mnoha případech nastala záměna 

Obrázek 2. The Old Absinthe House. 

(Nathan-Maister, 2009, str. 163)
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vinného lihu za levný obilný nebo řepný líh. Absint se stal nápojem všech sociálních 

vrstev. Pil ho v té době téměř každý, politici, umělci i dělníci. V roce 1874 se ve 

Francii vypilo dokonce 700 000 litrů absintu a do roku 1910 toto číslo narostlo na 

neuvěřitelných 36 000 000 litrů.

V této době začal absint nahrazovat víno. Vinařský průmysl měl totiž velké 

problémy s rozšířením plísňových onemocnění révy a mšic. Situace se zhoršila 

natolik, že většina vinic musela být znovu vysazena. Na dlouhou dobu byl 

zaznamenán kritický nedostatek 

vína a nárůst jeho ceny. Všechny 

tyto okolnosti přispěly velké 

oblibě absintu, která se však stala 

i důvodem jeho pozdějšího pádu. 

Obliba tohoto nápoje byla až 

příliš vysoká a to sebou neslo 

mnoho negativních efektů, které 

měly dopad nejen na společnost, 

ale také na kvalitu nápoje.

Někteří výrobci, lačnící po 

snadném a rychlém zisku, začali 

absint vyrábět z nevhodných a 

zdravotně závadných surovin. 

Dalo by se říci, že jej často spíše 

napodobovali. Tito podvodníci 

používali často levný průmyslový 

líh, který ochucovali extrakty a bylinnými oleji místo macerace bylin. A snad 

nejnebezpečnějším pak bylo časté dobarvování absintu pomocí sulfidu mědi. U 

některých, typicky těžkých alkoholiků z nižších sociálních a ekonomických vrstev, se 

pak začaly projevovat zdravotní obtíže, které se staly zbraní v rukou všech odpůrců 

absintu ve Francii. Vinaři, kteří se na konci 19. století dostávali z nejhorších problémů, 

Obrázek 3. Zelená víla jako smrtelná svůdnice. 

(Conrad, 1997, str. 101)
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začali prosazovat zákaz absintu. Již v roce 1860 vznikly první obavy z takzvaného 

absintismu, který popsal a od alkoholismu odlišil Valentin Magnan (1835−1916) na 

základě experimentů prováděných na zvířatech5. Démonizace tohoto nápoje 

postupovala poměrně rychle, neboť vzniklo hnutí namířené proti absintu, Hnutí za 

střídmost podporované vinaři a některými faktickými problémy pozorovanými u

konzumentů levných absintů.

Začátkem 20. století ve školách probíhala „protiabsintová výchova“ a později 

nastal všeobecně známý zákaz výroby a konzumace absintu. První zemí, ve které byl 

absint zakázán, bylo Kongo v roce 1898. Poté následovala Brazílie, Belgie, Holandsko 

a následně i země jeho zrodu Švýcarsko. Zde bylo zákazu dosaženo pomocí záminky 

sociální nebezpečnosti absintu, jelikož mu bylo přiřknuto zavinění vraždy, kterou 

spáchal v roce 1905 Jean Lanfray na své těhotné ženě a dvou dcerách. Jak ale vyplývá 

z příběhu, který Barnaby Conrad předkládá hned na začátku své knihy, byl Lanfray 

těžkým alkoholikem a po svých dvou ranních sklenkách absintu vypil před vraždou 

ještě sedm sklenic vína, šest sklenic koňaku a kávu s brandy. A to nebylo v médiích 

ani jinde zohledňováno (Conrad, 1997). Zákaz absintu ve Švýcarsku pak podpořil 

podobný plán na území Francie a ta pak jako poslední absint v roce 1915 zakázala. 

Jedny z mála zemí, které absintová prohibice nepostihla, byly Španělsko a 

Portugalsko, tam však absint nikdy nedosáhl velké obliby a tak i společnost Pernod, 

která se do Španělska po začátku prohibice odstěhovala, výrobu absintu v roce 1960 

ukončila. (Verte)

Ačkoliv oficiálně etapa absintu na dlouhou dobu skončila roku 1960 

ukončením výroby absintu v lihovaru Pernod Fils, ve švýcarském Val de Travers 

přežívala, v kotlících malých nelegálních domácích palíren. Především jejich zásluhou 

máme dnes možnost ochutnat kvalitní nápoje a nejen napodobeniny, které vůbec 

nerespektují původní recepturu. Nutno dodat že většinou zcela vědomě nebo dokonce 

záměrně.

                                               
5 Jednalo se o experimenty, které nebyly zcela relevantní
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2.8 Moderní	historie	absintu	v České	republice

Absint byl dlouhou dobu zakázán po celém světě. Zákaz se však po roce 1915 

nevztahoval na Československou republiku. Tradici jeho výroby u nás patrně zavedl a 

udržel Albín Hill, který v roce 1920 založil svou likérku. Neexistují však důkazy, že 

by produkovala absint navzdory prohibici, která byla roku 1941 vyhlášena na území 

protektorátu Čechy a Morava. Dlouho po válce, na počátku 90. let 20. století, je však 

již výroba, dnes velmi známého likéru Hill's Absinth Radomila Hilla, prokázaná. 

Smutným faktem ovšem zůstává, že tento pokračovatel rodové tradice, nectil původní 

receptury, a tak byl výsledný nápoj v mnoha ohledech diametrálně odlišný od absintů 

z 19. století. Nicméně i tak se zasloužil o zachování jistého povědomí o existenci 

tohoto nápoje v oblasti střední a východní Evropy. Mnozí turisté, kteří navštívili území 

dnešní České republiky, si jeho výrobky odvážely jako suvenýr a konzumovaly je pod 

dojmem, že pijí nápoj starých bohémů6.

Skutečnost, že tomu tak nebylo, je svým způsobem nepodstatná, nebo alespoň 

v té době byla. V ten moment se jednalo o způsob udržení popularity a zajímavosti 

absintu alespoň jako značky slibující neskutečné zážitky (i když tento příslib byl také 

do jisté míry lživý). Takovému absintu se nyní říká východní absint, nebo také a 

častěji bohemian style absint (nikoli však ve smyslu bohémský, ale jako odkaz na jeho 

původ v České Republice) ve společnosti, která zná a uznává kvalitní absinty 

respektující základní recepturu a atributy tohoto nápoje pak pohrdlivě czechsynth. 

Jinak je tomu ovšem v posledních letech. 

V roce 2009 se objevilo na českém internetu fórum vznikající kolem osob 

lihovarníka Martina Žufánka z lihovaru Žusy a jeho přítele Štefana Habulince. 

Vzniklo za účelem sdružení a vzájemného informování milovníků absintu v České 

republice. Díky skupině osob, která se kolem fóra zformovala a díky Martinu 

Žufánkovi který zajistil logistiku, se začaly do České Republiky dostávat i zahraniční, 

                                               
6 Francouzských umělců, jež se přátelili s francouzskou romskou menšinou a začali se tak označovat 
kvůli domnělému původu  těchto Romů (Čechy).
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švýcarské a francouzské absinty. Nejprve formou jednotlivých lahví na degustaci po 

vzorcích, posléze pak jako podnikání po více láhvích. Mimo to se stal Martin Žufánek 

v té době také autorem prvního českého, ve světě uznávaného absintu St. Antoine. 

Tento absint byl nejprve ekonomicky velmi dostupným substitutem zahraničních 

absintů, ale s dalšími šaržemi jeho kvalita stoupala až na pozici jednoho z nejlepších 

evropských absintů, po boku tak známých výrobců jako je Jade, nebo Clandestine. To 

spolu s poměrně nízkou cenou způsobilo větší penetraci tradičního absintu na českém 

trhu a zvýšilo povědomí jak na straně provozovatelů barů, tak u zákazníků, kteří jsou 

nyní již schopni ocenit, že St. Antoine pomalu vytlačuje absint značky Hill's.

V posledních letech se především díky absintům Martina Žufánka pověst 

České Republiky mění a také ostatní místní výrobci jako Hill's, LOR nebo 

Bairnsfather se pokouší najít cestu k tradičnímu pojetí absintu. I když je nutno 

podotknout, že zatím, vyjma společnosti LOR, spíše neúspěšně. 

2.9 Návrat	po	století	zákazů

Začátek 21. století absintu zaznamenává velkou renesanci. Ostatně, jak je výše 

uvedeno, žil absint i ve 20. století, ale musel se skrývat v malých garážových 

palírnách. Výjimky ve státech Evropské Unie, kde byla hladina thujonu (viz kapitola 

Účinky absintu a thujonový mýtus) omezena na 10mg/l se sice našly, ale to až po roce 

1988. V českém prostředí to znamenalo především Hill's Absint.

V devadesátých letech se postupně začalo v zemích evropské unie od zákazu 

upouštět a později je následovaly i Spojené státy americké. Nejdůležitější pro 

absintovou renesanci bylo uvolnění zákazu ve Švýcarsku a Francii. 

Švýcarsko se, jako jedna ze zemí původu tohoto nápoje, zbavilo zákazu jako 

první. Došlo k tomu v březnu roku 2005. Velmi příjemným detailem tohoto kroku byl 

i vznik podstatné legislativy, definující výrobu a povahu švýcarského absintu, který 

smí být vyráběn a prodáván na území státu. Absint zde musí být destilovaný, barvený 
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pouze prostřednictvím bylin anebo ponechán jako blanche (bezbarvý). V důsledku 

tohoto uvolnění a také skutečnosti, že se ve Švýcarsku vlastně výroba absintu nikdy 

zcela nezastavila. Zbývalo pak jen málo a Švýcarsko se stalo opět absintovou velmocí, 

která pravidelně pořádá v Boveresse absintový festival. Zde prezentují místní výrobci 

své produkty a oslavují návrat švýcarské zelené víly. 

Francie se vzdala svého zákazu teprve nedávno. Stalo se tak v důsledku nových 

vědeckých objevů v této oblasti. Záminky pro jeho zákaz tedy padly a roku 2011 se 

uskutečnil první absintový festival na oslavu této události. 

Od roku 2011 už bychom tedy jen těžko hledali nějakou zemi, kde je absint 

zakázán. Ano je možné najít několik regionálních výjimek, jako je například město 

Mataura v Austrálii.

Obliba absintu, jeho prodeje a zájem o něj v této době vzrostly neskutečným 

způsobem. Nejsnazší způsob jak nastínit exponenciální nárůst zájmu o tento nápoj v 

letech 2001−2013 bylo použití vyhledávače Google. Jak píše Phil Baker: "Dotaz 

"Absinthe" momentálně (v létě 2001) vrací 54 400 nálezů na Internetu, pokud 

používáme hledač Google." 7 (Baker, 2001, str. 285). Nezbývá již než dodat, že dnes, 

20. 7. 2013 dosahuje odpověď vyhledávače Google na dotaz "Absinthe" hodnot okolo 

91 500 000 výskytů. Nárůst zájmu, prodeje a množství informací vyskytujících se na 

internetu je tedy opravdu vysoký, a jen dokládá to, že máme v těchto letech šanci 

sledovat a účastnit se toho, čemu alespoň česká absintová komunita říká "Absintová 

renesance".

                                               
7" Absinthe" currently (as of midsummer 2001) brings up 54, 400 or so hits on the Internet, using the 
search engine Google.
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3 Základní	receptura,	výroba	a	preban	absinty

Z hlediska kulturního kontextu se může výroba jevit jako nepodstatná, nicméně 

vzhledem k narušení původnosti absintu v 19. století výrobci levných náhražek a v 90. 

letech 20. století výrobci takzvaných czechsynthů je natolik specifická a zásadní, že je 

třeba ji zmínit.

Absint je průtahový destilát8 tří základních bylin: pelyňku (Artemisia 

absinthium), anýzu (Pimpinella anisum), fenyklu (Foeniculum dulce) a případných 

dalších bylin, které liší v závislosti na konkrétním receptu, stejně jako typ lihu, v němž

jsou před destilací macerovány. Právě to odlišuje pravý absint, který popíjeli pařížští 

bohémové od macerátů9 nebo likérů prodávaných v 90. letech českými výrobci. Ty 

bývají z důvodu absence destilace 

po pelyňku nepříjemně hořké, a 

proto většinu konzumentů svou 

chutí odrazují. Dochází tak k 

narušení chápání pojmu absint v 

České republice a historicky i v 

zemích kam se tyto nápoje vyvážely. 

V dnešní době, po uvolnění zákazů a 

díky zvýšenému zájmu na internetu se 

však situace mění a k zákazníkům se 

dostávají kvalitní absinty respektující základní postupy nebo dokonce repliky absintů z 

konce 19. století.

Právě reverzním inženýrstvím10 aplikovaným na preban11 absinty se proslavil 

americký chemik Ted A. Breaux. Ten umožnil díky přesné analýze zrod absintových 

klonů, které jsou dnes prodávány jím založenou likérkou Jade. Jejich prostřednictvím 

                                               
8 Líh v takovém případě není destilován pouze jednou, jako například u koňaku, po destilaci lihu z 
fermentovaného alkoholu dochází k maceraci bylin a opětovné destilaci.
9 Macerát je alkohol vznikající naložením bylin do lihu a následnou filtrací
10 Praktika při které se ze studia výsledného produktu získají informace o tom jak jej vyrobit.
11 Absinty které se dochovaly z dob před prohibicí.

Obrázek 4. Destilační kolona.

(Nathan-Maister, 2009, str. 114)
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je konzumentovi umožněno ochutnat a cítit skutečně takový absint, který odpovídá 

standardu La Belle Epoque12.

                                               
12 Období nazývané jako "krásné časy" mezi lety 1890 − 1914, kdy Evropa a Francie především zažívala 
velký technologický růst a pokrok a v jeho důsledku také velký nárůst životní úrovně. Pojem Belle 
Époque vznik na začátku první světové války, která s tímto obdobím ostře kontrastovala.
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4 Účinky	absintu	a	thujonový	mýtus

O absintu koluje z hlediska účinků 

spousta polopravd a mýtů. Vzhledem k faktu, 

že velká část z nich zapříčinila jeho zákaz na 

konci 19. století a zvýšený zájem o něj na 

začátku 21. století, je potřeba je v této práci 

zmínit. Stejně jako thujon, látku obsaženou v 

absintu, které se dnes jeho zvláštní vlastnosti 

většinou přisuzují. Nejčastěji je absintu a je 

nutno podotknout že v tomto případě se 

nejedná o mýtus, vlastnost excitační. Opilost 

po absintu není otupělá a unavující jako po 

jiných alkoholech, je spíše povzbuzující. 

Dříve byl tento efekt připisován 

povzbuzujícím účinkům thujonu. Ten byl v 

70. letech 20. století dokonce srovnáván po chemické, strukturální stránce s  

tetrahydrocannabinolem13, ale ukázalo se, že mechanismus, kterým thujon v mozku 

funguje, je naprosto odlišný.14 Některé aktuální výzkumy dnes pracují s hypotézou, že 

thujon není jedinou látkou v absintu, která může takto vyvažovat spíše sedativní 

účinky, jimiž se vyznačuje alkohol. Povzbuzující účinky, které mohou při extrémních 

dávkách vyvrcholit až v epileptický záchvat, byly pozorovány i u ostatních bylin, 

obsažených v absintu. Jedná se v tomto případě o fenchon ve fenyklu obecném a 

anethol v anýzu. Na tomto efektu se může samozřejmě podepisovat i mnoho dalších 

bylin, které nejsou přítomny ve všech absintech, ale do jednotlivých receptur různě 

vstupují. (Nathan-Maister, 2009)

Vraťme se ale k thujonu, kterému bylo vše připisováno. Nejen poměrně 

pozitivní účinek excitační, ale také absintismus, halucinace či jinak změněné stavy 

                                               
13 Psychoaktivní látka a hlavní účinný prvek v marihuaně.
14 Tento výzkum byl možná iniciován v důsledku amerického slangu, kdy někteří pijáci nazývají absint 
tekutý joint.

Obrázek 5. Pelyněk pravý. 

(Conrad, 1997, str. 84)
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vědomí či temperamentu − například zvýšená agresivita. Pokud se na něj podíváme z 

chemického hlediska, jedná se o 1-isopropyl-4-methylbicyklo[3.1.0]hexan-3-on, 

neurotoxický jed ve formě bezbarvého oleje. Otrava tímto jedem způsobuje křeče, 

podráždění střev a žaludku a poškození jater a ledvin. Ženám může dokonce způsobit i 

potrat. Jeví se tedy jako pochopitelné, že byl v historii absint, který jej obsahuje, 

obviňován z výše zmíněných problémů. Ostatně, hypotéza, že absint tyto nežádoucí 

účinky má, byla, i když poměrně zvláštním způsobem, v 19. století podložena pokusy 

Dr. Valentina Magnana (1835−1916). Ten prováděl pokusy na zvířatech, které Conrad 

detailně popisuje: "Jeden z Magnanových ranných experimentů byl popsán v časopise 

Lancet z roku 1869. Morče bylo umístěno pod skleněný poklop s miskou plnou 

pelyňkového oleje. Jiné morče bylo uvězněno podobně s miskou čistého alkoholu. 

Kočka a králík byli uzavřeni také s miskami pelyňkového oleje. Magnan vypozoroval, 

že tři zvířata která inhalovala výpary pelyňku začala být nabuzená a následně utrpěla 

epileptiformní záchvat, oproti tomu morče které dýchalo alkoholové výpary, se pouze 

opilo "15 (Conrad, 1997, str. 101). Jak je možné snadno posoudit, obzvlášť při 

vědomosti toho že pelyňkový olej je v podstatě téměř čistý thujon, relevance tohoto 

experimentu byla téměř nulová. Obsah thujonu v absintu je totiž tak nízký, že žádný z 

těchto problémů nemůže způsobit. 

Obsah thujonu jako takový je součástí snad nejvyhlášenějšího mýtu o absintu 

vůbec a mnozí výrobci si na něm založili velkou reklamu. Často se totiž říká, a tito 

výrobci to také podporují, že dnešní absinty nemají halucinogenní účinky právě kvůli 

nízkému, zákonem omezenému obsahu thujonu. Ten byl v České republice do roku 

2008 omezen na 10mg/l a poté se tolerance zvýšila na 35mg/l. Výrobci jako například 

LOR však tvrdili, že obsah thujonu byl v historických absintech až desetkrát vyšší a 

založili na tomto tvrzení a příslibu opravdového absintového zážitku, s případnými 

halucinacemi a podobnými stavy, propagaci některých svých výrobků. Ačkoliv je sice 

                                               
15 One of Magnan's early experiments was described in an 1869 issue of The Lancet. A guinea pig was 
placed under a glass case with a saucer of wormwood oil by its side. Another guinea pig was similarly 
imprisoned in a glass case with a saucer containing pure alcohol. A cat and rabbit were respectively 
encased along with saucers full of wormwood oil. Magnan observed that three animals which inhaled 
vapors of wormwood became excited and then had epileptiform convulsions while the guinea pig that 
breathed the alcoholic fumes merely became drunk.
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nebylo možné oficiálně prodávat v České republice, bylo možné je zasílat z 

internetového prodeje na mezinárodní doméně. Paradoxním faktem je, že v té době 

neměli v portfoliu tito výrobci zpravidla ani jeden absint, který by odpovídal původní 

receptuře a technologii výroby.

"Poslední výzkumy ukázaly, že preban absint Pernod Fils, navzdory spekulacím 

několika autorů včetně Stranga a Arnolda ve velmi citovaném článku v časopise 

British Medical Journal z roku 1999, měl také relativně nízký obsah thujonu.

Je tedy čím dál jasnější, že dobře vyrobené absinty následující původní, tradiční 

recepturu měly obsah thujonu výrazně přesahující 35mg/l jen velmi zřídka, což je v EU 

standardem pro hořké nápoje (což je kategorie do které lze absint zařadit16) mnoho 

jich vcelku přirozeně klesají s obsahem thujonu na 10mg/l." (Nathan-Maister, 2009, str. 

155)

Konkrétně se jednalo o studie provedené v roce 2008, kdy bylo chemicky 

prozkoumáno 13 vzorků autentického absintu z doby preban, postban a moderních 

komerčně prodávaných druhů absintu. Vyplynulo z nich, že koncentrace thujonu byly 

ve všech třech druzích podobné. U preban absintů se množství thujonu pohybovalo 

mezi 0,5mg/l a 48,3mg/l s průměrnou koncentrací 25,4mg/l a autoři se shodli, že 

kromě alkoholu nebyli v absintu schopni nalézt žádnou složku, která by mohla být 

příčinou absintismu a tudíž je dnes považován za prostý alkoholismus. (Lachenmeier, 

2008)

Ze zvláštních, jiných než alkoholových účinků absintu nám tedy zbývá pouze 

výše zmíněná excitace. Ta je dle posledních hypotéz způsobena pravděpodobně směsí 

všech bylin náležících do absintu a následně vyvažována účinky alkoholu. Spolu s 

faktem, že je absint destilovaným nápojem, který se vždy pije s dostatečným 

                                               
16 Spíše než o otázku chuti, jde o legislativní zařazení bylinných hořkých, nebo hořkosladkých nápojů.
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množstvím vody, se pak také nedostavují tak nepříjemné postalkoholové bolesti hlavy 

a nevolnost17.

5 Absintový	rituál

Pokud něco zcela jistě odlišuje absint od jiných alkoholických nápojů, je to 

existence rituálu, který je s ním spojený. Propůjčuje nápoji mystický rozměr, někteří 

autoři, jako například Phill Baker ho dokonce přirovnávají k drogové fascinaci. 

Absintových rituálů je mnoho. Ten nejtradičnější, který se používá pro kvalitní absinty 

tradiční receptury zapojuje do pití mnohé promyšlené artefakty, a hlavně vodu, jako 

látku, s níž teprve absint ožívá. Dochází k uvolnění vonných a chuťových silic, které 

jsou tak silné, že nápoj začne být cítit ještě dřív, než jej piják zdvihne ze stolu, aby 

zahnal svou žízeň. Pro samotný rituál je ale nejdůležitější louche efekt, při kterém se 

tento proces vizualizuje během pomalého, postupného přikapávání ledové vody přes 

kostku cukru18. Ve sklenici se začnou tvořit oblaka zakaleného absintu a ta přibývají, 

až postupně transformují čirý zelenkavý absint v opalizující bíle zakalenou tekutinu. 

Celý proces působí velmi mysticky a dokáže pijáka k nápoji opakovaně přilákat.

Další ze zajímavých obměn tohoto rituálů, která je historicky známá a 

neovlivňuje absint negativním způsobem je rituál sklenky ve sklence, Využívá se k 

němu menší, panáková sklenka uvnitř klasické absintové, ve které je nalit absint a 

postupně, tak jak se do ní přilévá voda, přetéká již zakalený do sklenky větší. Tento 

rituál poskytuje velmi dobrý louche efekt, avšak neintegruje použití cukru a tudíž je v 

případě zájmu nutno osladit nápoj až dodatečně. Tento způsob přípravy byl podle 

Nathana-Maistera obvyklý především na území Velké Británie, kde se také nejdéle 

dochoval. (Nathan-Maister, 2009)

                                               
17 Bolesti hlavy po zvýšené konzumaci alkoholických nápojů jsou důsledkem dehydratace organismu, ke 
které při konzumaci absintu nedochází tak snadno.
18 Zajímavostí, které si bedlivý čtenář povšimne, je vliv, který na absint měl český vynález kostky cukru. 
Dnes již si absintový rituál většina konzumentů neumí bez kostky cukru představit, Ale absint tu byl již 
před jejím vynálezem v roce 1841, nemluvě o tom, že průmyslová výroba se rozšířila teprve v 70. letech 
19. století. A jak Nathan-Maister předpokládá ve své encyklopedii, pravděpodobně se do té doby používal
pro doslazení absintu cukrový sirup (2009).
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Méně ortodoxní, avšak v České republice bohužel poměrně častý, je rituál 

ohnivý, působí ještě lákavějším způsobem, ale je k nápoji dost destruktivní. Vznikl na 

našem území jako propagace takzvaných bohemian style absintů. Probíhá podobně 

jako rituál klasický ale je do něj vloženo ještě zapálení kostky cukru nasáklé absintem. 

Hořící kostka následně nakape zkaramelizovaná nápoje, kdy alkohol ve sklence z 

pravidla vzplane a následně je uhašen vodou. Dochází tak k zanesení lžičky 

přepáleným cukrem a spálení velkého množství alkoholu, který je v nápoji obsažen. 

Nezřídka pak také k poměrně nebezpečnému jevu prasknutí přehřáté a rychle 

ochlazené sklenice, případně popálení pijáka. V Praze dokonce existují bary, kde je 

tato příprava absintu zakázána z důvodu požáru, který by mohl být takto způsoben. 

Vizuální stránka zapáleného nápoje a kapajících plamenů ze lžičky do nápoje však 

dodává pití další rozměr mysticismu, nebo možná nahrazuje louche efekt absintu 

kvalitního (bohemian style absint jej totiž většinou postrádá). 

Z těch méně známých a velmi obskurních, lze pak zmínit například rituál 

ruský. Zde figuruje sklenka čistého, zapáleného absintu a tácek, kterým je plamen na 

alkoholu udušen. Poté dochází k inhalaci výparů, které se ve sklenici pod táckem 

nahromadily. I tento skýtá nebezpečí. Inhalace alkoholu způsobuje opilost mnohem 

rychleji a také opilost mnohem silnější. Alkohol se totiž dostává do krve sliznicí 

dýchacích cest, a tudíž se vstřebává rovnou do krve, aniž by byl metabolizován v 

játrech.

Jistě lze na světě dalo dohledat ještě více místních zvyklostí. Mají jedno 

společné, a to, že přidávají pití absintu na atraktivitě, všechny jsou vizuálně přitažlivé, 

poměrně pomalé a dodávají pití na vážnosti a obřadnosti. To vše pak dokáže pijáky 

k nápoji přitahovat ještě dříve, než jej ochutnají. Kromě toho, sdílení celého procesu 

s přáteli, dokáže navodit mnohem silnější atmosféru, než prosté připití si malou 

sklenkou lihoviny.
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6 Artefakty

V dobách kdy absint vznikal a těšil se největší oblibě, bylo vynalezeno 

množství artefaktů určených pro použití při absintovém rituálu. Jsou velmi praktické, 

ale především ve většině případů skutečně velmi krásné a většinou i efektní. Ať se 

jednalo o fontánky, Brouille, nebo o propracované absintové sklo, vše směřovalo vždy 

k usnadnění a prodloužení rituálu. To mělo za důsledek zvýraznění louche efektu a 

také prožitku při přípravě nápoje.

6.1 Absintové	sklenice

Je možné předpokládat, že stejně jako koňakovou sklenku se stopkou nebo 

whiskovou sklenku s těžkým dnem, zná svět i sklenku absintovou. A je tomu skutečně 

tak. Tato sklenka na krátké nožce, s tvarem kalicha a především s rezervoárem nebo 

ryskou, umožňující odměřit přesné množství absintu pro přípravu sklenice plné 

nápoje. .Nožka, jako i u většiny jiných nápojů, které se pijí ze sklenic opatřených 

nožkou, slouží kromě okrasy také k izolaci nápoje od pijákovi ruky tak, aby jej ohříval 

co nejméně. Sklenice nikdy neměly zcela unifikovaný design, jako je tomu do jisté 

míry například u vinných sklenic, jen funkční formu, a tak se můžeme setkat se 

sklenkami litými, broušenými a dle mého mínění nejkrásnějšími foukanými. 

Samozřejmě tvar sklenice pak odpovídal použité technice. Foukané sklenky se 

vyznačovaly velkou jemností a část pro odměření absintu měla většinou část bubliny, 

případně rozšíření, či zúžení. Naproti tomu odlévané a broušené sklenice využívaly k 

naznačení požadované hladiny výšku výbrusů ve spodní části sklenky. Designové 

detaily pak nabývaly nejrůznějších podob, pískované květinové vzory, či prostý 

reklamní nápis. Velmi zajímavým, i když poměrně vzácným detailem, bylo případné 

použití uranového skla. Tento materiál vznikal přidáním oxidu uranu jako barvy na 

sklo. Takové sklo pak při působení ultrafialového záření zeleně světélkuje. (Nathan-

Maister, 2009)
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6.2 Absintové	lžičky

Absintové lžičky představují nejznámější část absintového příslušenství. Jedná 

se o poměrně velkou 

děrovanou a většinou 

plochou lžičku. Je určena 

jako podložka pro kostku 

cukru, přes kterou je do 

absintu následně přilévána 

ledová voda. Využívá se jak 

při ruční přípravě pomocí 

karafy či konvičky, tak při přípravě s použitím absintové fontánky. V 19. století byly 

tyto lžičky u měšťácké společnosti velice oblíbené a často si sebou do kaváren nosili 

vlastní, byly totiž výrazem společenské úrovně a toho co si daný piják mohl dovolit.

Otvory ve lžičce mají různé designy. Dají se zde zaznamenat typicky secesní 

květinové vzory, velmi jednoduché geometrické tvary, či jednoduše reklamu některého 

z výrobců absintu. Designem také 

reflektovaly svou dobu, poměrně 

častým motivem na konci 80. let 19. 

století byla Eiffelova věž19. 

Nejzajímavější je pravděpodobně lžička 

Tolouse-Lautreca, o které se do 

současnosti vedou spory. Není totiž doposud jasné, zda skutečně Tolouse-Lautrec

takovou lžičku vlastnil a nechal si ji na zakázku vyrobit, nebo zda jde o historickou 

fabulaci a uměle vytvořený artefakt s jeho monogramem.

                                               
19 Eiffelova věž byla postavena v letech 1887−1889

Obrázek 6. Různe designy absintových lžiček. 

(Nathan-Maister, 2009, str. 259)

Obrázek 7. Lžička Eiffelova věž.

(Nathan-Maister, 2009, str. 264)
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6.3 Absintové	karafy

Pro přípravu absintu je potřeba mít vždy dostatek ledově vychlazené pitné 

vody a být schopen ji přesně a pomalu přilévat do nápoje. Vzhledem k tomuto faktu 

vzniklo v historii velké množství nejrůznějších karaf a konví, které byly pro tento účel 

zkonstruovány. Buď se užívaly poměrně jednoduché karafy klasické konstrukce, 

zdobené malbami či pískováním s reklamní tématikou. Takové karafy však nejsou pro 

přípravu absintu příliš vhodné a vyžadují poměrně velkou zručnost, a to i v případě 

sofistikovanějších s oddělenou ledovou 

komorou. Mnohem lépe sloužily karafy, které 

měly dvě hrdla − jedno určené pro plnění 

vodou a ledem a druhé pro pomalé nalévání 

vychlazené vody. Tento typ konstrukce 

umožňoval dokonalé vychlazení vody a 

zároveň její přesné dávkování bez rizika kusů 

ledu v nápoji. 

Méně časté, i když očekávatelnější,

jsou pak karafy určené pro plnění absintem. 

Tyto byly většinou zdobeny pravidelnými 

horizontálními prolisy nebo zúženími. A 

stejně jako u skleniček forma nebyla 

bezúčelná, každý segment karafy ukazoval přesné množství absintu, které bylo pro 

přípravu běžné sklenky vhodné.

Obrázek 8. Karafa s dutinou na led. 

(Nathan-Maister, 2009, str. 286)
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6.4 Absintové	fontány

Absintové fontány představují největší a také 

nejpropracovanější absintové příslušenství. Většinou se jedná o 

velkou nádržku na vodu a led určené pro přípravu absintu. Fontána 

je na vyvýšené noze a vybavena dvěma či více kohoutky. Jejím 

prostřednictvím lze kapat do nápoje optimální rychlostí dokonale 

vychlazenou vodu, přesně takovou, jaká je na přípravu absintu třeba.

Měla nejrůznější podoby, od malých skleněných či dřevěných 

fontán pro dva pijáky, přes středně velké pro čtyři nebo 

dokonce v baru zabudované, pevné fontány z mramoru či 

jiných drahých materiálů. Většina z nich byla zdobena poplatně době, tedy secesní 

výzdobou (stejně jako u dalších artefaktů s absintem spojených) a často také opatřena 

znakem výrobce podobně, jako to dnes známe u běžné pípy na pivo. 

Nejčastější konstrukční řešení sestávalo z kovové zdobené nohy s 

integrovanými kohoutky, na které byla našroubována skleněná nádrž a ta byla 

vybavena zdobnou pokličkou, vyvedenou ze stejného kovu jako noha.

6.5 Brouille

Brouille je náhrada za fontánku pro osamělého pijáka. 

V té nejjednodušší formě skleněná či kovová nálevka s tím 

správným průměrem pro nasazení na absintovou sklenku. 

Účelem tohoto zařízení bylo usnadnění přípravy perfektního 

nápoje. Nejprostší příprava s absintovou lžičkou totiž v případě 

Obrázek 9. Moderní fontánka.

Detesk (archiv autora,  2013)

Obrázek 10. Replika See-saw.

(archiv autora, 2013)
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neopatrnosti nemusela pijáka uspokojit a fontánka nebyla vždy při ruce. Brouille byly 

vyráběny v nejrůznějších podobách. Od výše zmíněné jednoduché nálevky, které se 

plnily cukrem, ledem a vodou a dávkovaly je společně do absintu, po sofistikovanější, 

vybavené dvěma patry. V horní oblasti se neměnilo z funkčního hlediska téměř nic. 

Vždy tvořila prostou, více či méně zdobenou nálevku, pod ní však většinou již bylo 

pevně integrované sítko pro umístění cukru. Případně bylo takové zařízení vyrobeno 

jako dvoudílné.

Specifickou a posléze i velice slavnou záležitostí se stalo brouille firmy 

Cusenier, nazvaný auto-verseur, v dnešní době známý především jako See-saw. Toto 

brouille bylo a je doposud vybaveno dostatečně vysokými 

nožkami, aby se pod něj vešla absintová lžička. Dále pak 

maličkou houpačkou, která dokáže kontrolovat tok vody tak, aby 

kapala jako při použití fontánky. Celý obřad pak doplňuje velice 

sugestivní pravidelné tikání při každém překlopení 

houpačky. Tento typ brouille je vyráběn dodnes. 

Kuriozitu ve své době jistě velmi oblíbenou, vzhledem k výrobci a popularitě jeho 

absintu, byla brouille firmy Perrenod. Tato nedávkovala vodu do absintu, naopak šlo o 

malou nálevku, která odměřila přesnou dávku absintu, která byla následně napouštěna 

pod hladinu ledové oslazené vody. Louche efekt byl pak mnohem plynulejší a v 

důsledku míchání obsahu proudem vody také nedochází k tvorbě nezakalené vrstvy 

absintu na povrchu nápoje.

6.6 Absintové	podšálky

Absintové podšálky představují obdobu 

klasického podšálku, uzpůsobenou přesně pro 

podstavu absintových skleniček. Zajímavé na nich 

však je především to, že v některých kavárnách 

nahrazovaly lístek či účet pijáka. Hezkým detailem 

Obrázek 11. Brouille Perrenod.

(Nathan-Maister, 2009, str. 280)

Obrázek 12. Absintový podšálek. 

(Nathan-Maister, 2009, str. 259)
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potvrzujícím tuto funkci jsou ceny vepsané přímo na jednotlivé talířky. Číšník pak jen 

sečetl počet podšálků a bylo hned jasné, kolik má piják zaplatit. Co se zdobnosti týče, 

nebylo většinou zdobením na podšálcích nikterak výrazné, většinou byly zdobeny jen 

barevným či zlatým lemováním.

6.7 Absintové	dýmky

Za nejzvláštnější, avšak nepříliš rozšířené je možno 

považovat absintové dýmky. Toto poměrně moderní 

příslušenství zahrnuje sklenku ve tvaru dýmky, opatřena ve 

spodní části malým kalichem na přípravu nápoje, z jehož dna je 

vyvedena trubice vzhůru a nápoj je konzumován tak jako 

brčkem. Tyto dýmky bývají velmi bohatě zdobeny a často 

stylizovány do podoby květiny.

6.8 Škrtátka

Jako poslední, funkčně sice s absintem nesouvisející typ 

artefaktu, doplnila příslušenství keramická stolní škrtátka. Pro 

účely této práce jsou zajímavá především tím, že potvrzují 

velkou oblibu absintu v 19. a na počátku 20. století, neboť na 

velkém množství z francouzských kavárenských škrtátek je 

vyobrazena reklama na výrobky absintových palíren (Nathan-

Maister, 2009).

Obrázek 13. Absintová dýmka.

(Absinthe buyers guide)

Obrázek 14. Škrtátko.

(Nathan-Maister, 2009, str. 292)
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7 Absint	a	umění

7.1 Absint	v	literatuře

Nedílnou součástí a možná i základem bohémského života byla umělecká 

tvorba a především pak literatura. Ostatně prokletí básnící jsou s absintem spojováni 

nejčastěji.

Paul Marie Verlaine (1844−1896) byl absintem doslova uhranut. Z počátku 

nešlo ani tak o absint jako o alkohol obecně, začal pít už jako adolescent poté, co v 

roce 1867 zemřela jeho sestřenice Elisa Moncomble, která zaplatila vydání jeho sbírky 

Saturnské básně (Les Poemes saturniens, 1886). V důsledku smrti ženy, do které byl 

zamilovaný (navzdory faktu že byla jeho sestřenice a navíc vdaná), začal Verlaine 

hodně pít. Spolu s jeho explozivní povahou to do jeho života přineslo mnoho konfliktů 

s matkou a později i s manželkou a milencem Jeanem Arthurem Nicolasem 

Rimbaudem (1854–1891). Seznámili se díky básním, které Verlainovi zaslal Rimbaud. 

Verlaine byl tak ohromen, že šestnáctiletého mladíka pozval k sobě do Paříže. Na 

začátku vztahu byli Verlaine a Rimbaud stále spolu a po většinu času také opilí. 

Vzhledem k Rimbaudově představě o básníku, kterého popsal takto: "Básník se musí 

stát prorokem pomocí dlouhého, nesmírného úmyslného narušení všech smyslů.20"

(Baker, 2001, str. 75). Jednalo se o nejsnazší cestu k inspiraci a tvorbě. Jak Baker 

pokračuje, choval se Rimbaud jako posedlý. Po knězi házel vši, Verlaina napadl v 

Cafe Rat Mort a jednou se pokusil jednoho z přátel u stolu otrávit kyselinou sírovou, 

kterou mu přidal do piva. V červenci roku 1873 se však situace změnila. Rimbaud byl 

Verlainem postřelen, když se ho pokoušel opustit a to vedlo v důsledku odhalení jejich 

vztahu také k Verlainovu zatčení a odsouzení na dobu pěti let. Po této události sepisuje 

Rimbaud reflexi své dosavadní tvorby a svého života s názvem Sezóna v pekle (Une 

saison en enfer, 1873), jde o sbírku básní v próze, ve které vzpomíná na svůj 

dosavadní život a definitivně Verlaina opouští. Ten se s ním, poté, co byl roku 1875 za 

dobré chování propuštěn z vězení, pokusí setkat. Setkání však končí pro Verlaina 

                                               
20 The poet must make himself a seer by a long, immense, and reasoned derangement of all the senses.
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neúspěšně, po pokusu o polibek na konci schůzky jej Rimbaud udeří tak až Verlaine 

omdlí. Od té doby se pak již nikdy s Rimbaudem neshledá. Rimbaud končí s 

literaturou a po delším hledání spořádaného života se stává obchodníkem. Verlain 

však svůj životní styl nezměnil a tak po tom co napíše esej Prokletí básníci21 (Les 

Poètes maudits 1884) a několik dalších méně podstatných děl a v roce 1896 umírá po 

letech výsměchu a alkoholismu na následky svého životního stylu. Pil do poslední 

chvíle avšak těsně před smrtí stihl obvinit ze svých životních tragédií absint: "zdroj 

bláznovství a zločinu, blbosti a hanby, který by měly vlády silně danit, když už jej nezakážou."

(Conrad, 1997, str. 36)

Obrázek 15. Verlaine v absintovém opojení. (Conrad, 1997, str. 33)

Další z literátů Paříže 19. století, kteří byli silně ovlivněni absintem a jeho 

oblibou, byl dramatik, básník a romanopisec Alfred Jarry (1873–1907). Otec 

absurdního dramatu, který přivedl na svět postavu Krále Ubu a později i patafyziku. 

Jarry byl známý svou oblibou v požívání velkého množství absintu a alkoholu obecně, 

jak po jeho smrti vyprávěla manželka jeho vydavatele: "Den začínal vstřebáním dvou 

litrů vína, tři absinty vměstnal mezi desátou hodinu dopolední a poledne a poté, 

                                               
21 V této eseji Verlaine jako první používá termín prokletí básníci, mezi něž řadí Arthura Rimbauda, 
Tristana Corbière a Stéphana Mallarme a sám sebe pod pseudonymem Pauvre Lélian.
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spláchl svou rybu nebo hovězí steak červeným nebo bílým vínem prokládaným dalšími 

absinty."22 (Baker, 2001, str. 87) Mimo tuto posedlost alkoholem, prý také užíval 

ether, údajně kvůli tomu, aby se odpoutal. Absintovou zvláštností, která byla Jarrymu

vlastní, bylo popíjení absintu neředěného. Tvrdil totiž, že voda je jedem, který když 

ukápne do čirého a čistého absintu, zkazí jej a zakalí. Jeho osobní život byl tak 

absurdní, jako jeho divadlo. V Paříži byl nejčastěji viděn pijící absint po kavárnách, 

které objížděl na bicyklu vybaven revolverem místo zvonku. Celý jeho život byl tak 

vlastně divadlem, které skončilo prý jeho posledním přáním před smrtí a to dostat 

párátko.

V Irsku se v té době objevuje další talent, Oscar Wilde (1854–1900). Milovník 

absintu, který byl stejně jako Verlaine uvězněný pro homosexualitu. V jeho případě to 

bylo kvůli aférce s Lordem Alfredem Douglasem, k podpoře jeho obvinění bylo 

tenkrát využito i jeho románu Obraz Doriana Graye (The Picture of Dorian Grey, 

1890). Dokonce se k Verlainovi připodobnil, když napsal svému příteli Maxi de Morés 

"Jsem ničema. Toto století mělo dva ničemy, Paula Verlaina a mně."23 (Conrad, 1997, 

str. 37). V roce 1897 byl propuštěn a odcestoval do Francie. Tam se seznámil roku 

1897 s třicetiletým básníkem Ernestem Christopherem Dowsonem, ten se mu velice 

zalíbil, ale Wilde byl odmítnut s doporučením, aby opět dal šanci ženám. Po návratu 

od prostitutky se nechal slyšet, že to bylo jako žvýkat studené skopové. Wilde absint 

konzumoval po celý svůj život, ač se k němu podle několika zdrojů citovaných 

Barnaby Conradem v práci Absinthe History in a bottle vyjadřoval poměrně 

nekonsistentním způsobem. Jednou mu přišel bezobsažný, podruhé jako nutný módní 

doplněk a jednou o absintu prý řekl toto: "Absint má úžasnou barvu, zelenou. A 

sklenka absintu je tak poetická jako nic jiného na světě."24 (Conrad, 1997, str. 40)

Oscar Wilde nakonec zemřel v roce 1909, podobně jako mnozí další umělci té doby, 

na následky syfilidy. Na závěr pasáže o jeho osobě zmiňme ještě jeden citát, který je 

                                               
22 He would start off the day by absorbing two litres of white wine.Three absinthes would be spaced out 
between ten and noon, then at luncheon he would wash down his fish or beefsteak with red or white wine 
alternating with further absinthes. Baker zde cituje francouzskou prozaičku Rachel(1860 -1953), která v 
roce 1928 napsala knihu Alfred Jarry: Supermuž písmen
23 I am a vagabond. The century will have had two vagabonds, Paul Verlaine and me.
24 Absinthe has a wonderful color, green. A glass of absinthe is as poetical as anything in the word.
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dodnes velmi často pronášen při pití absintu: "Po první sklence vidíte věci tak, jak 

byste si je přáli, po druhé, takové jaké nejsou. A nakonec po třetí, vidíte věci takové,

jaké jsou, a to je ta nejhorší věc na světě."25 (Baker, 2001, str. 31)

Dalším z neopomenutelných literátů, kteří pili absint byl nositel Pulitzerovy

(1953) a Nobelovy ceny (1954) Ernest Hemingway (1899–1961). Z hlediska 

konzumace absintu je velice zajímavým umělcem, a to hned z několika důvodů. Jako 

jediný z těch, kteří jsou v práci zmínění, jej konzumoval až po více méně 

celosvětovém zákazu v roce 191526. První zmínky o absintu jsou již v jeho povídce 

Hory jako bílí sloni (Hills Like White Elephants, 1927), kde dívka s chlapcem na 

nádraží zvažují interrupci právě nad sklenkou absintu. Mnohem větší prostor pak 

absint dostává v románu Komu zvoní hrana (For Whom the Bell Tolls, 1940). V tomto 

díle se Hemingway o absintu zmiňuje mimo jiné takto: "Jenže whisky se člověku 

nerozlije po těle jako absint, pomyslel si, Absintu se nic nevyrovná" (Hemingway, 

1987, str. 200). A nejspíše právě ze Španělska si svůj oblíbený nápoj vozil.  Tehdy a 

následujících 20 let zde byl ještě dostupný kvalitní absint filmy Pernod, který si 

spisovatel oblíbil. Další ze zemí, odkud si jej mohl domů na Floridu vozit, byla Kuba. 

Pro potřeby této práce je pak velmi zajímavá novela Smrt odpoledne (Death in the 

afternoon, 1932), ve které se autor věnuje své oblíbené zábavě − španělské koridě, 

které se i aktivně účastnil. Právě po tomto díle se nazývá koktejl, nebo spíše způsob 

podávání absintu, který Ernest Hemingway preferoval před ostatními. Koktejl Smrt 

odpoledne spočívá v nahrazení vody v klasickém absintovém rituálu šampaňským. 

Reakce absintu je podobná, dojde ke zrodu opalizujícího a však šumivého nápoje, 

který se od běžně podávaného absintu liší nejen chutí, ale také svou neskutečnou silou. 

Ernest Hemingway také jako jeden z mála nezemřel na syfilidu a následky svého 

alkoholismu, ale roku 1961 se zastřelil svou loveckou puškou.

                                               
25 After the first glass, you see things as you wish they were. After the second, you see things as they are 
not. Finally you see things as they really are, and that is the most horrible thing in the world.
26 Bylo by možné dohledat několik zemí, které v té době ještě zákaz nepřijaly, ty však byly pro historii 
absintu a jeho šíření téměř bezvýznamné. Například Německo přijalo zákaz až v roce 1923.
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7.2 Absint	jako	objekt	výtvarného	umění

Absint byl, především ve Francii, mezi malíři 19. století velmi oblíbeným 

nápojem, a stejně jako kurtizány, které byly v té době na Montmartru jejich oblíbenou 

společností, se stal také častým námětem jejich vizuálních děl. Díla jsou více či méně 

známá, některá oslavná, v některých absint 

figuruje pouze jako univerzální dobová kulisa 

alkoholu a v některých figuruje jako démonické 

odstrašující nebezpečí, před kterým je potřeba 

varovat.

Jedním z děl, která jsou dlouhodobě 

považována za svým způsobem varovná, je obraz 

Absint (L'Absinthe), který namaloval Edgar 

Degas (1834–1917) v roce 1876. Dílo zobrazuje 

muže a ženu, kteří sedí nad svými sklenkami 

absintu a hledí do prázdna. Především z pohledu 

ženy je cítit jakási bezútěšnost konzumace 

velkého množství absintu. Jak údajně zvolal

George Moore, když obraz viděl: "Jaká děvka! Tento příběh není příjemný, je to 

lekce."27. (Conrad, 1997, str. 43). Jak ale uvádí Conrad dále ve své knize, nejednalo se

o prostitutku, ale o herečku Ellen Andrée, která si svůj nápoj vychutnávala v Café de 

la Nouvelle Athénes v Paříži. Její výraz však mluví za vše, buď se ve chvíli 

portrétování něčím trápila, nebo byla její osobnost opravdu ovlivněna nadmírou 

konzumace alkoholu. Ačkoliv tedy i George Moore později svou teorii o 

sociologickém sdělení v obraze přestal považovat za skutečnost, může toto dílo na 

diváka působit právě tímto způsobem.

                                               
27 What a slut! The tale is not a pleasant one, but is a lesson.

Obrázek 16. Degas: Absint.

(Conrad, 1997, str. 42)
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Odlišný a i mnohem civilnější pohled na absint nám nabízí dílo Tolouse 

Lautreca (1864 – 1901). Ten, známý pro svůj zvyk nosit absint v duté hůlce, procházel 

kavárny a aktivně se podílel na společenském životě na Montmartru, mimo jiné i 

tvorbou plakátů pro nejznámější kabaret ve Francii Moulin Rouge. Henri Tolouse 

Lautrec umísťoval absint do svých obrazů jakoby mimochodem, v obrazu Monsieur 

Boileau v kavárně (Monsieur Boileau au Cafe, 1893) je absint pouhou kulisou, 

nicméně nelze jej přehlédnout, neboť je 

umístěn v popředí obrazu a kompozičně 

poměrně nedaleko od ideální pozice ve zlatém 

řezu. Vysloveně kuriózním je v tomto ohledu 

malba Zátiší s kulečníky (Nature morte, biliard, 

1882), které lze nazvat spíše zátiší s absintem. 

V obraze je opět přímo v popředí sklenka 

absintu, karafa na vodu a teprve v horní části 

obrazu se nachází roh kulečníkového stolu. Co 

je ale v případě Tolouse Lautreca důležitější, 

byl náruživým pijákem absintu, dokonce se 

nebránil ani jeho míchání s koňakem. Práce 

pro Moulin Rouge a záliba v alkoholu jej sblížila s mnoha dalšími umělci, které mohl 

již za svého života ovlivnit a od nichž se mohl učit. Patřil k nim například Gaugin 

nebo Vincent van Gogh, kterého právě Gaugin a Lautrec přivedli k bohémskému 

životu plnému prostitutek a absintu. Na jednom z Lautrecových pastelů je ostatně 

Vincent van Gogh nad sklenkou absintu i portrétován − Portrét Vincenta van Gogha 

(Portrait de Vincent van Gogh, 1887).

Právě Vincent van Gogh (1853–1890) je spojován s absintem nejvíce. Podle 

dobové legendy byl v uměleckých kruzích vůbec největším pijákem absintu. A velmi 

oblíbený je mýtus, že právě absint mohl za jeho zvláštní vidění světa, ve kterém podle 

jeho díla převládala žlutá barva a téměř vše obklopovala zářivá aura. Stejně tak se 

Obrázek 17. Lautrec: Monsieur Boileau v kavárně

(Conrad, 1997, str. 56)
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absintu připisují šílené skutky, kterých se dopouštěl na sklonku svých let. Podobně 

jako Lautrec, vytvořil své vlastní Zátiší s absintem (Nature morte: l'absinthe, 1886). 

Uvědomoval si však, že bohémský život ho možná jako umělce ničí, a byl proto v 

Paříži nešťasten. A tak se po poradě s Lautrecem přestěhoval na jih do města Arles. 

Nicméně ani to van Gogha neodradilo od pití, navzdory tomu, že se obával o své

zdraví, kavárny jej přitahovaly a vytvořil v nich jedno ze svých výstražných děl Noční 

kavárna (Le Café de nuit, 1888). Olejomalba vyobrazuje noční kavárnu, ve které je již 

osazenstvo notně unaveno, baví se, 

ale přesto zde není živo. Celým 

obrazem se pak nese zvláštní 

zelenkavá barva, která pokrývá 

stoly a vytváří také oblouky záře 

kolem svítidel. Uvádí se, že za její 

výskyt v tomto obrazu může právě 

absint, který si Vincent van Gogh

se svým úpadkem v nočních 

kavárnách spojuje. Jako detail lze 

pak postřehnout dvě absintové 

sklenky na druhém stole při levé 

straně obrazu. Zanedlouho po 

namalování tohoto díla se k van 

Goghovi přistěhoval Paul Gauguin. 

V důsledku inspirace van 

Goghovým vyobrazením noční 

kavárny pak namaloval vlastní. 

Obrázek 18. van Gogh: Absintová sklenka a karafa.

(Conrad, 1997, str. 60)
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Van Goghův psychický stav se ale zhoršoval a po několika rozepřích s Gauguinem si 

uřízl kus ucha (další z šílených aktů, díky kterým je s absintem spojován více než 

ostatní umělci). V této době se Gauguin rozhodl ponechat Gogha jeho osudu a 

odstěhoval se. Mezitím se Gogh uzdravil a následně vytvořil několik ze svých 

mistrovských děl. 

Bohužel, jeho záchvaty 

se stávaly stále 

častějšími, a tak se 

opakovaně ocital v 

psychiatrických 

léčebnách. Nakonec se 

roku 1890 ze strachu, že 

trvale zešílí, zastřelil. 

Mezi svými pobyty v 

léčebnách však stihl ve 

své korespondenci s 

bratrem Theem zmínit,

že za nic nemůže absint. Měl totiž již při odchodu z Paříže strach z klepů, dle kterých 

právě absint zabil jeho oblíbeného malíře Adolpha Monticelliho. Ve svém dopise však 

dochází k závěru, že právě absint by mohl Monticelliho zachránit. Dle toho by se dalo 

usuzovat, že jeho vztah k absintu byl pozitivní až do konce jeho života, i přes to, že ho 

při odchodu z Paříže z mnohého vinil.

Obrázek 19. Gaugin: Kavárna v Arles.

(Conrad, 1997, str. 66)
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Stejně tak jako Gogh byl 

dalším přistěhovalcem v Paříži 19. 

století Félicien Rops (1833–1898). 

Ten se v Paříži usadil trvale po 

odloučení od své manželky roku 

1874. A stejně jako například 

Pablo Picasso nebo Tolouse 

Lautrec namaloval i on svou 

Pijačku absintu (La Buveuse d 

Absinthe). Rops však pojal celý 

obraz naprosto odlišným 

způsobem, soustředil se na popis 

té uhrančivé a zkažené ženy, která 

tomuto nápoji propadla. 

Nezobrazuje ji jako Picasso 

zničenou a zahleděnou do prázdna 

nad sklenkou absintu, ani jako 

ženu, která prostě odpočívá nad 

svým nápojem v podání Lautreca. 

Jeho pijačka absintu je energická a 

krásná žena stojící opřená o sloup před tančírnou, jejíž oči však vypovídají o jisté 

duševní vyprázdněnosti. Ropsovi toto téma uhranulo natolik, že jej okolo roku 1877 

ztvárnil hned několikrát. Podle jejího postoje a provokujícího výrazu lze pak snadno 

předpokládat, že šlo o prostitutku. Skvěle tuto ženu vystihl Joris-Karl Huysmans 

citovaný V Nathan-Maisteově Absintové encyklopedii: "Rops stvořil archetyp ženy o 

které sníme stále a stále dokola a ke které jsme strháváni. Typ pijačky absintu, zhrublé 

a hladové, stále hrozivější a žravější, s její ledovou a prázdnou tváří, ničemnou a 

tvrdou, jejíma průzračnýma očima a pohledem tak pevným a krutým, jako je pohled 

Obrázek 20. Rops: Pijačka absintu.

(Nathan-Maister, 2009, str. 105)
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lesby, s těmi pootevřenými ústy a krátkým souměrným nosem ...". 28(Nathan-Maister, 

2009, str. 105). Roku1864 poznal Charlese Baudelaira a tak, mimo krásné zobrazení 

pijačky absintu také vytvořil frontispis k Baudelairovu knize Trosky (1866), která byla 

výběrem básní ze sbírky Květy Zla (Les Fleurs du mal). Vraťme se ale ještě na chvíli k 

jeho Pijačce absintu, jak píše Adams, Rops využíval pro tento motiv různé modelky, 

ale když poskytl v roce 1876 jeden ze svých obrazů na výstavu, vysvětloval prý příteli: 

"tahle holka se jmenuje Marie Joliet, každý večer chodí opilá do Bal Bullier a hledí na 

svět očima elektrizující smrti. Pózovala mi a já pracoval na tom, abych zachytil prostě 

to co, jsem viděl."29 (Adams, 2004, str. 41)

                                               
28 Rops has created a type of woman that we will dream of, again and again and be drawn back to, the 
type of absinthe drinker who, brutalised and hungry, grows ever more menacing and more voracious, with 
her face frozen and empty, villainous and hard, with her limpid eyes with a look as fixed and cruel as a 
lesbian's, with her mouth a little open, her nose regular and short...
29 it's a girl called Marie Joliet who arrives every evening drunk at the Bal Bullier and who sees with eyes 
of electric death. I had her pose and I worked to take down just what I saw.
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Dalším z umělců, které absint velmi ovlivnil, byl Pablo Picasso (1881–1973). 

Neoddával se pití absintu jako předchozí zmínění, ale po jeho přistěhování do Paříže v 

říjnu roku 1900 do jisté míry propadl společnosti a dění, které se kolem absintu 

soustředilo. Po jistou dobu jej i pil ale na rozdíl od jeho přítele Alfreda Jarryho, jenž

byl v té době oblíbeným francouzským divadelníkem, se z něj nestal alkoholik. 

Absintu se dotýkalo několik jeho děl, a to hlavně v jeho modrém a analytickém 

období. Milovnice absintu (Amant de l'absinthe, 1901) kterou Picasso namaloval, není 

nikterak tragickou postavou. Na malbě nacházíme ženu sedící nad absintem, 

oblečenou v modrém a hledící do dáli v 

zamyšleném gestu celé postavy. Dobře je 

na obraze mimochodem vidět, Piccasova 

prvotní inspirace Gauginem. Další a 

pravděpodobně Picassovo nejznámější 

vyobrazení absintu, je jeho Pijačka 

absintu (La buveuse d'absinthe, 1901). 

Na plátně je žena skloněná nad sklenkou 

zelenkavého nápoje, který se jí 

pravděpodobně stal osudným. Toto dílo 

přímo dýchá stavem, ve kterém se žena 

nachází. Je pohublá, bledá a má zarudlé 

oči. Nikoho nenechá na pochybách, že 

její sklenka není první. Situace v obraze 

je dokonale podtržena jeho provedením, 

neboť vše je zahaleno v mlžném oparu. 

Také jeho další díla z tohoto období zachycovala často osoby, které podlehly alkoholu 

a zhýralému životu. Modré období, část jeho tvorby, se nazývá právě pro modro-

zelenkavou barvu, kterou používal. Barnaby Conrad poměrně trefně poznamenává, že 

se jedná o barvy absintu. A možná skutečně ty Picassa oslovily tak, že si je pro svá 

tísnivá díla z let 1900−1904 zvolil. Z analytických děl lze pak zmínit krásnou ukázku 

toho, čemu dnes říkáme kubismus. Obraz Sklenka Absintu (Le Verre d'absinthe, 1911) 

je rozkladnou studií sklenky absintu, větráku a knihy. Čitelnější je pak obraz Láhev 

Obrázek 21. Piccaso: Pijačka absintu.

(Conrad, 1997, str. 78)
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Pernodu a sklenice (Bouteille de Pernod et verre, 1912). Ve své době byla tato díla 

poměrně kontroverzní, neboť je společnost považovala za odpudivá. Nicméně Picasso 

se i přes to svého stylu nevzdal a pokračoval v něm i nadále. Posledním ryze 

absintovým dílem z ruky Pabla Picassa, kterého by nemělo být v této práci 

opomenuto, je Sklenka Absintu (Le Verre d'absinthe, 1914). Tato plastika odlitá z

bronzu, představuje jediné skulpturální dílo, které Picasso v letech 1914−1926 

vytvořil. Navzdory odporu společnosti se neslo v podobném duchu jako jeho 

předchozí díla. Sklenka byla deformovaná a vyzdobená puntíkatým vzorem, který s 

lehce humorným podtónem připomínal předchozí pointilistické období. Ačkoliv měl 

ve svém životě mnoho milenek a žen, s nimiž žil, nepropadl Picasso nikdy 

prostitutkám a alkoholu tak jako jeho Pařížští předchůdci, a tak se dožil úctyhodných 

91 let. 

Pokud přesuneme svou pozornost od tvorby, která vznikala v Paříži v období la 

belle epoque na území České republiky, nemůžeme pominout v Čechách snad 

nejznámější absintový obraz od 

Viktora Olivy (1861–1928), 

Piják absintu. Ač Oliva tvořil 

většinou spíše grafiky a 

plakáty, podobně jako Tolouse 

Lautrec, jeho nejznámější dílo 

bylo malované. Na obrazu se 

můžeme setkat s mužem, který 

je nad svým absintem zahleděn 

do halucinace zelené víly, 

sedící nahé na stole. Obraz se 

jiným absintovým dílům tímto 

vymyká, neboť zde není žena zobrazena jako příklad dalšího ztroskotance a oběti 

alkoholového zápalu, nýbrž jako krásná a svůdná touha absintového pijáka. Malbu je 

možné do dnešních dní vidět v kavárně Slavie, na místě obrazu Slavie matky Slovanů, 

který byl přemístěn do sbírek Městské galerie hlavního města Prahy. 

Obrázek 22. Oliva: Piják absintu.

(Dörflová & Dyková, 2008, str. 214)
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7.2.1 Propagační	umění	protiabsintového	hnutí

Po roce 1860 vzniklo ve Francii silné protiabsintové hnutí a spolu s ním také 

mnohé propagační materiály, jejichž produkce eskalovala okolo roku 1900. Nejčastěji 

šlo o plakáty a pohlednice, v některých případech se propaganda šířila také 

prostřednictvím různých publikací a dokonce i filmu. Tyto materiály se dají ve své 

podstatě rozdělit následujícím způsobem. Na sociálně varovné a zdravotně varovné. 

Ty prvního typu, byly nejčastěji prezentovány formou srovnání alkoholikovi rodiny, s 

rodinou spořádaného abstinujícího manžela, naproti tomu zdravotní varování byla 

prezentována především formou plakátů, které srovnávaly pijáka absintu s 

konzumentem fermentovaných nápojů který je i nadále silný a zdravý.

Nejčastěji distribuovanou a čtenou publikací tohoto typu byla brožura J. 

Baudrillarda Historie v láhvi z roku 1900. V ní byl také použit obrázkový příběh, 

nakreslený Jeanem Geoffreyem, který se skládal z dvanácti výjevů, popisujících cestu 

dvacetiletého Jeana-Louise od mladého, zdravého milujícího otce rodiny po smrt v 

deliriu tremens. V knize byly vyvedeny jako poměrně propracované perokresby, avšak 

později byly zvlášť kolorovány a posléze prezentovány jako sada ilustrovaných karet 

pod názvem Rodina a alkohol (La Famille et l'Alcool).

Pro dokumentaci plakátů poukazujících na zdravotní problémy s konzumací 

absintu spojené se nejlépe hodí školní pomůcka "Alkohol je nepřítel" vytvořená 

doktorem Galtierem-Boissiére.Tento dvoustranný plakát představuje na první straně 

kontrast mezi mužem před tím, než alkoholu propadl a potom. Doslova se na plakátu 

píše Před alkoholismem/Po alkoholismu. Design plakátu ale naznačuje, že 

alkoholismus hrozí pouze u destilovaných, nebo jak se v té době s oblibou říkalo 

průmyslových alkoholů, jako je absint, rum nebo koňak. Jako doklad toho, že alkohol 

fermentovaný (víno, cider nebo například pivo) jsou neškodné, byly použity ilustrace z 

dřívějšího experimentu na křečcích, kdy jim byl podán pelyňkový olej, nebo víno. Z 

toho vyplývá, že šlo o velmi zavádějící a manipulující materiál. (Nathan-Maister, 

2009)
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Obrázek 23. Plakát Dr. Galtiera. (Nathan-Maister, 2009, str. 206)

7.3 Absint	ve	filmu

Veliče často se absint objevuje ve filmu. Jeho výskyt a prezentace ve filmech je 

také hojně řešeným problémem na absintových fórech, velmi často se prezentuje jinak, 

než by si milovníci absintu přáli. Je možné ho vyhledat téměř ve všech žánrech, od 

dokumentů, komedii, přes akční filmy až po horory.

7.3.1 Populární	filmy

Vůbec prvním výskytem absintu ve filmu se může pyšnit snímek Dobrý absint

(La Bonne Absinthe) režisérky Alice Guy 30 (1873−1968) z roku 1899. Šlo o méně než 

minutu dlouhou grotesku, ve které nebohý piják obdrží od servírky velkou dávku 

absintu. Jelikož si čte noviny, tak si při ředění absintu vodou nedá pozor a všechnu 

                                               
30 Je považována za vůbec první filmovou režisérku.
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vodu vylije mimo sklenku. Poté co se napije a málem zardousí, zaútočí nespokojený 

zákazník na servírku holí, a ta jej následně pronásleduje s lahví sifonu. (Nathan-

Maister, 2009)

Jako historická rekvizita popisující svou dobu, případně pijáka, jakým byl 

například Paul Verlaine, absint vstoupil do filmu Úplné zatmění (Total Eclipse)31

režisérky Agnieszky Hollandové (1948) z roku 1995. Film pojednává o Verlainově 

neschopnosti rozhodnout se mezi životem se svou ženou Mathildou a vztahem mezi 

ním a Rimbaudem. Absintové scény dotváří atmosféru dekadence a dobové scény 

velmi zdařile a v celém filmu nenajdeme větších prohřešků proti tradičnímu rituálu 

přípravy. (Holland, 1995)

V opozici k filmu Úplné zatmění, co se ztvárnění absintu týče, stojí například 

film Eurotrip (Euro Trip) z roku 2004. Absint je tam prezentován jako zelená svítící 

tekutina, kterou hrdinové filmu konzumují zcela neředěnou a okamžitě po jejím 

pozření mají halucinace, i když to navzájem popírají. Ano, jde o „bláznivou komedii“,

která si jistě neklade za cíl vzdělávat, na druhou stranu vystihuje zobrazení tohoto 

nápoje v kultuře a to je přinejmenším velmi zkreslené. (Schaffer, 2004)

A není to pouze problém tohoto filmu. S nepřesnostmi nebo bohémským 

rituálem, který je pro pití absintu nevhodný obecně, se setkáváme i ve filmu Z pekla

(From Hell, 2001), kde Johnny Depp popijí absint se zapáleným cukrem a ten 

následně ani nepřelévá vodou. Celkově scéna vyznívá velice temně (obzvláště poté co 

hrdina přidá do cukru několik kapek jedu) a předpokládám, že právě pro dodání 

démonického efektu se film k zapalování nápoje uchýlil. (Hughes & Hughes, 2001)

Nejdůležitější z komerčně úspěšných filmů, které je třeba zmínit, je filmový 

muzikál Moulin Rouge (2001) Baze Luhrmanna (1962). Již na začátku příběhu se 

setkáváme se zelenou vílou, představovanou Kylie Minogue, která uzavírá první, 

pohádkovou bohémskou scénu. V ní se hlavní hrdina poprvé sblížil s bohémou 

                                               
31 Film vznikl na základě stejnojmenné hry Christophera Hamptona z roku 1967



40

Montmartru včetně Tolouse-Lautraca, který v Moulin Rouge trávil nad sklenkou 

absintu mnoho času. Divák se zde setkává s nápojem, který francouzským bohémům 

otevírá cestu k inspiraci a zahajuje velký špektákl celého filmu. Právě tento film ve své 

době vzbudil o absint dle mnohých velký zájem a hype32, který se soustředil na jeho 

halucinogenní účinky. Ačkoliv je prezentace nápoje ve filmu poměrně pofiderní, 

nepřesná a byl použit pro jeho přípravu ohnivý rituál, tak je právě tento film v 

komunitách absintových nadšenců hodnocen poměrně kladně. Na základě svého 

velkého kasovního úspěchu rozšířil mimochodem mezi běžnou společnost zájem o 

tento nápoj. (Luhrmann, 2001)

Méně známou, ale jednou z nejzdařilejších absintových scén, je pak 

v Coppolově filmu Drákula (Dracula, 1992). Na základě působivé kamery zde absint 

působí velmi temně, až možná eroticky. Ostatně Coppola jistě nepoužil absint 

omylem, byl to jednoznačný záměr vložit hraběti do rukou svůdný nápoj s temnou 

historií. V originálním románu o absintu žádná zmínka není. Scénárista však vložil do 

Vladových úst tato slova: „Absint, je afrodiziakem sám o sobě a zelená víla, která v 

absintu žije, prahne po tvé duši. Se mnou jsi ale v bezpečí.“33 (Coppola, 1992). V 

tomto filmu režisér se scénáristou odvedli čistou práci, neboť toto absint opravdu 

vystihuje. Přesně tak se totiž historicky účinky absintu popisovaly.

Asi nejpodivnějším je absintová scéna z amerického filmu Krev jako čokoláda

(Blood and Chocolate) z roku 2007, který režírovala Katja von Garnier (1966). Film 

sice vzhledem k jeho pochybným kvalitám i v rámci žánru, do kterého náleží, nebyl 

nikdy příliš úspěšným, ale právě pro nesmyslnost poměrně dlouhé absintové scény je 

vhodný pro prezentaci toho, jak hrubě může být divák mystifikován. V tomto filmu je 

absintový rituál zcela nepřesný a zkreslený. Je možné konstatovat, že pokud uchopíme 

všechny chyby a historicky nepůvodní zvyky při přípravě nápoje, můžeme je zde najít. 

První scéna, která se nám naskytne, je ještě poměrně přijatelná. Dochází v ní ke 

                                               
32 Hype − reklamní trik či podvod, zvyšující exponenciálně zájem o produkt, šířící se prostřednictvím 
zákazníka. Zpravidla vnáší mezi zákazníky očekávání která produkt nesplní.
33 Absinthe is the aphrodisiac of the self. The green fairy who lives in the absinthe wants your soul. But 

you are safe with me..
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konzumaci absintu z panákových skleniček na tvrdý alkohol bez jakéhokoliv ředění. 

To horší se ale odehrává později, několikrát jsou ve filmu prezentovány absintové 

artefakty (fontánka, lžičky, sklenky a dokonce i škrtátko) ale jsou použity nesprávným 

způsobem. Fontánka funguje jako zásobník absintu, lžička jako podložka pro zapálený 

cukr a výsledný nápoj aktéři popíjejí nezředěný. (Garnier, 2007)

7.3.2 Filmy	dokumentární	a	vzdělávací

Kromě umělecké nebo zábavné tvorby vznikaly po roce 1900 často 

protialkoholické němé filmy, v roce 1913 pak prohibici propagující snímek Absint

(Absinthe) společnosti Gem. V roce 1914 byla firma odkoupena společností Universal 

a v témže roce byl uveden film Absint v přepracované podobě. Do dnešních dní se 

však dochoval pouze snímek původní. Film podobně jako série karet Rodina a alkohol

z roku 1900 vypráví příběh muže, který se mění z úspěšného v trosku. Avšak tento je 

mladší a nemá ještě rodinu. Po seznámení s krásnou modelkou se dopracuje k 

alkoholismu a ten způsobí rozpad vztahu, nicméně příběh je na závěr zachráněn, když 

se hrdina rozhodne, poté co je vyobcován ze společnosti, zahodit láhev do řeky. 

(Nathan-Maister, 2009)

Nedávno také vznikl dokumentární film Absint (Absinthe, 2010) od 

Christophera Buddyho, jehož obsahem je poukázání na fakta, která dnes o absintu 

známe. Prostor v něm dostaly osobnosti, jež jsou s absintovým společenským okruhem 

úzce spjaté. Ať již zmíníme historiky a vědce, kteří se absintem zabývají (například 

Barnaby Conrad, Pierre-Andre Delachaux nebo Benoit Noel), nejznámější lihovarníky 

(například Ted A. Breaux či François Bezençon) po kurátory absintových muzeí a 

umělce. Dokument působí jako velmi zdařilý pokus o informování veřejnosti o 

skutečné podstatě absintu a o příbězích, které jsou s ním spjaté. (Buddy, 2010)

A konečně i v České republice byla v roce 2012 natočena naučná absintová 

reportáž, odvysílaná poprvé 14. 7. 2012 na ČT1 v pořadu Týden v regionech. Ta je 

volně dostupná na serveru youtube.com pod názvem Historie a výroba pravého 
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absintu. Reportáž se dotýká výroby našeho momentálně nejúspěšnějšího absintu 

společnosti Žusy s.r.o., a je v ní ve zkratce vyložena historie absintu včetně příběhu o 

jeho zákazu a poskytuje tak českému divákovi základní přehled o této problematice.

7.4 Absint	a	hudba

Ovlivnění hudby absintem lze dohledat až v moderní a populární tvorbě, 

ovlivnění hudby 19. století je tak sice pravděpodobné avšak nelze jej brát seriózně v 

úvahu, neboť o něm nemáme žádné doklady. V případě populární hudby se pak 

většinou jedná o populární klišé, které pohlíží na absint jako na něco temného a 

zapovězeného i v dnešních dobách, a často postavené na premisách které jsou již v 

dnešní době vyvráceny. Nejčastěji se tak setkáváme se skladbami ze žánrů jako je 

Metal nebo Gothic, které na absint odkazují. Nemělo by však velkého smyslu je 

jmenovat, neboť jsou většinou spojeny s absintem pouze tak, že jej zmiňují v textu 

písně, jejím názvu či případně přímo v názvu kapely.

Existují však výjimky, jakou je například album Absinthe:The French Album 

(1993) britského zpěváka a skladatele Marca 

Almonda (1957). Ten v albu vzdává hold 

francouzským šansonům, které ho inspirovaly a v 

neposlední řadě v písni My little lovers reinterpretuje 

a zhudebňuje stejnojmennou báseň Arthura 

Rimbauda. (Absinthe: The French Album, 1993)

Další ze zajímavých hudebních osobností, 

která je spojena s absintem, je zpěvák Brian Hugh 

Warner (1969), známější pod pseudonymem Marilyn 

Manson. Ten v roce 2007 spustil prodej svého 

vlastního absintu. Vývoj tohoto absintu započal již v 

roce 2005, kdy se jako dlouholetý milovník tohoto 

Obrázek 24. Manson: Až zestárnu.

(mansinthe.com)
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nápoje společně s Markusem Lionem34 rozhodli pro vytvoření nápoje se značkou 

Mansinthe. Ačkoliv se jednalo pravděpodobně především o dobře promyšlený 

marketingový záměr, dal vzniknout výjimečně kvalitnímu absintu. Marilyn Manson se 

na jeho vývoji aktivně podílel a vzhledem k tomu, že není velkým přítelem anýzu, 

vznikl absint poskytující poměrně zajímavý chuťový profil, ve kterém sice anýz je 

obsažen, ale výrazně upozaděn dalšími bylinami. Kromě zasahování do vývoje nápoje 

se pak zpěvák také podílel na vytvoření etikety, již tvoří akvarel s názvem Až zestárnu 

(When I get old). Zábavným detailem je úlitba metalovým fanouškům − obsah

alkoholu 66,6%35. Mansinthe je v dnešní době velmi oblíbený a v roce 2008 byl 

dokonce oceněn zlatou medailí na soutěži San Francisco World Spirits Competetion. 

(mansinthe.com)

                                               
34 Představitel internetového obchodu Absinthe.de a lihovaru Matter-Luginbühl AG.
35 666 je číslo symbolizující ďábla.
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8 Závěr

Cílem práce bylo objasnit mýty, pověsti i rituály, které se podílí na vzniku 

kulturní konstrukce absintu. Za tímto účelem byly využity oblasti výtvarného umění, 

literatury i filmové produkce, v nichž variují podoby mýtů absintu. V práci je 

zpracována historie absintu, způsoby výroby a fyziologické účinky na člověka. Autor 

neopomíjí ani tradiční způsoby podávání, jejichž prostřednictvím se pití absintu 

proměňuje v rituál.

Co je tedy absint a co je jeho faktickou podstatou v dnešní době? Rozhodně jej 

nelze považovat za jed, který by konzumenta přivedl na pokraj smrti výměnou za 

inspirující halucinace či silné spirituální zážitky, které mu připisují stoupenci temných 

rockových hudebních žánrů. Jedná se o původem švýcarský (nikoli francouzský, jak se 

často traduje) destilovaný, alkoholický nápoj, který poskytuje příjemný chuťový

zážitek. Prostřednictvím absintového rituálu a artefaktům, při něm používaným, i 

estetický zážitek, který žádný jiný alkohol poskytnout nemůže. Za dobu své více než 

220 let dlouhé existence se na něj jako na styčný bod mnoha kulturních a mimo to i 

společenských okruhů nabalilo velké množství zvyků, příběhů i krásných uměleckých 

děl a umění užitého. To dohromady utváří kulturní konstrukt absintu a ovlivňuje jeho 

významy a interpretaci absintu ve společnosti.

Dnes je často nazýván nápojem prokletých básníků, a jak bylo výše zmíněno, 

skutečně jím byl, avšak byl i nápojem tisíců dalších obyvatel Francie. Kdyby nebylo

jeho existence, velmi pravděpodobně se jím mohl stát také gin nebo jakýkoliv jiný 

alkoholický nápoj. Na před několika lety vyvráceném mýtu o halucinacích stojí 

marketing mnoha výrobců absintu, nebo alkoholických nápojů, které nejspíše právě z 

marketingových důvodů po absintu pojmenovali. A jak bylo zmíněno, v České 

republice to na dlouhou dobu znamenalo jen vznik nebezpečné varianty absintového 

rituálu a podporu všech negativních mýtů, které jsou s absintem v důsledku prohibice 

ve 20. století spojeny.
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Situace se však v posledních deseti letech razantně mění a absint opět vstupuje 

na trh a kromě toho, že pijákům dopřává příjemný prožitek z jeho pití a jak říká Ted A. 

Breaux v dokumentu Absinthe (2010), pocit duševní čistoty či jemného rozjasnění 

mysli36, přináší i mimoděčný vhled do každodenní kultury konce 19. století. 

                                               
36 Sense of mental clarity or gentle lucidity
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