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KRÁSNO JE SEPĚTÍ DOBRA,  

PRAVDY A KRÁSY
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KOUZLO OLIV
Pohled na stoleté, někdy i tisícileté olivové stromy v nás vyvolává představu jihu, především 

zemí kolem Středozemního moře, a kromě toho nás spojuje s pradávnou kulturou, jež daleko 

přesahuje samotnou užitečnost olivovníků. Pomyslíme na věnec olivových větviček, kterým 

byla ověnčena hlava vítěze olympijských her, nebo na Picassovu holubici s olivovou snítkou 

v zobáku, jako symbol míru. Podle dávné legendy je oliva dar bohyně Athény řeckému lidu, 

avšak je to i v dnešních dnech dar nám všem, a je to také dar očím talentovaného fotografa 

Tomáše Míčka, který na svých mnohých cestách světem byl vždy znovu fascinován krásou 

a mohutností olivových stromů. Na pevnině Řecka, na mnohých řeckých ostrovech, v jižní Itálii, 

v Apulii, na Sicílii, Sardinii, ve Španělském vnitrozemí, na Mallorce, v Černé hoře, nebo také 

v Mexiku v Baja California, kam letěl pouze na dva dny fotografovat dvě krásné čtyři sta let 

staré olivy na území opuštěného kláštera.

Tomáš Míček, jež pro nás vytvořil již řadu fotografických knih o přírodě Země, nám ve svých 

obrazech přibližuje nevídané tvary olivových stromů, a jejich často až surreálně utvářených 

kmenů. Žádná oliva se nepodobá druhé, je to nepřeberné množství krásných forem, často 

prastarých olivových kmenů svědčících o houževnatosti a nezdolné síle přírody. Náš fotograf 

však zobrazuje v této knize nejen jednotlivé olivové stromy, nýbrž začleňuje krásu oliv do krásy 

a charakteru země, i do kultury lidí, a fotografuje obrazy antických soch, řeckého umění, či 

portréty rolníků a pastevců stád, kteří v zemi oliv pracují a žijí.

Olivový strom se stal v průběhu dějin významným symbolem. V Antice byl znamením 

blahobytu, plodnosti a míru. V Athénách byl olivový věnec na dveřích znakem toho, že syn 

odešel do světa. Poražení za války prosili olivovou větvičkou o milost. Pro muslimy je olivovník 

posvátným stromem, Židé jej považují za důkaz a výraz blahobytu. Ve starém Římě si olivového 

stromu vážili natolik, že za jeho pokácení hrozila smrt.V biblickém příběhu o Noemovi zvěstuje 

holubice olivovou větvičkou, že kdesi na Zemi začal nový život.

Hans Torwesten
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TAM KDE JSOU OLIVY, JE ZEMĚ SVATÁ, 

JEJICH TICHÉ ROZJÍMÁNÍ PŮSOBÍ ZBOŽNOST, 

OČI ATHÉNY MĚLY OLIVOVOU BARVU. 

DUŠÍ TÉTO ZEMĚ JE TENTO STROM.

ERHART KÄSTNER
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HLE ROSTLINA NIKDY NESTÁRNOUCÍ,  

Z VLASTNÍCH VÝHONKŮ SE RODÍCÍ,  

PÝCHA DOMOVSKÝCH ROLÍ… 

VĚČNĚ RODÍCÍ STROM

SOPHOKLES
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… KDYŽ NÁHLE DOLEHNE TICHO, 

CIKÁDY ZMLKNOU, UTICHNE MOŘE, 

CELÁ PŘÍRODA ZADRŽÍ DECH,  

POJEDNOU USLYŠÍŠ JAK DÝCHÁ PAN 

SPÍCÍ POD OLIVOVÝM STROMEM…

LAWRENCE DURRELL
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NOE VYPUSTIL Z ARCHY HOLUBICI,  

KDYŽ SE PAK K NĚMU VRÁTILA,  

NESLA V ZOBÁČKU OLIVOVOU SNÍTKU…







214

DOSTANEŠ LI DOBROU ŽENU, 

BUDEŠ VYJIMKOU,  

DOSTANEŠ-LI ZLOU,  

STANEŠ SE FILOZOFEM

SÓKRATÉS
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… PŘISTOUPILI K JEŽÍŠOVI,  

VZTÁHLI NA NĚHO RUCE  

A ZMOCNILI SE HO…

MATOUŠ
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O MAGII 
BOŽSKÉHO 
STROMU

ŠEPTÁNÍ OLIV
Stříbrný lesk řídkého listí v ranním slunci. Úzká cestička se vine starým olivovým sadem. 

Lehká bríza přináší od moře závan lučin smíšený s vůní olivových stromů. Ještě se vlní 

mezi kmeny oliv moře jarních květin, avšak již se ohlašuje příchod horkého léta, které 

vysuší vyprahlou půdu, když se vzduch rozpálený sluncem tetelí horkem za ohlušujícího 

zpěvu cikád.

Vychutnáváme radostný pocit návštěvy jihu, tam kde nám olivy darují všechny své poklady. 

Kdo by nepomyslel na spoustu jídel hýřících barvami, zalitých zlatem olivového oleje? Kdo 

ještě nestál na tržišti ve stínu platanu, před množstvím naložených, na mnoho způsobů 

kořeněných oliv, zahalených oblakem vůní? Ona zvláštní chuť olivy, toho malého smyslného 

plodu, v nás vyvolá představu Středomoří: slaný vzduch moře, vůni tymiánu, rozmarýnu 

a levandule; osamělý dvorec v Provence nebo v Toskánsku, v Řecku nebo v Andalusii; 

vesnický život, vzdálené bekání ovcí pokojně se pasoucích pod starou olivou. Vybavujeme 

si obrazy impresionistických malířů, kteří dovedli mistrně zachytit měnící se světlo, prolínání 

drsnosti a životní síly, bledého okru rozžhavené země a stříbřitého třpytu v korunách oliv.

Olivové stromy mají zvláštní kouzlo. Někdy stojí jako samostatné bytosti, jindy jsou sdruženy do 

posvátných hájů. Napadají nás archaické obrazy: Noe a jeho holubice po potopě světa, olejové 

lampy moudrých panen, pomazání Davidovo, olivové věnce vítězů olympijských her…

Uvědomujeme si prastarou moudrost o věčném vznikání a zanikání… Začneme naslouchat šeptání 

oliv, vyprávění o starých časech, bude nám připomenut kdysi posvátný vztah člověka k přírodě.

DAR BOHŮ
Olivový strom má kořeny v hluboké mytologické a spirituální půdě. Podle pověstí starého Egypta 

to byla Isis, manželka boha Osiris, která prozradila lidem tajemství, jak sázet olivové stromy a jak 

užívat jejich plodů. I Řekové spojují s olivou dávný mýtus: Athéna, Diova dcera, bohyně světla 

a moudrosti, zvítězila v soutěži o vládu nad Attikou, nad Poseidonem, bohem moře. Poseidon 

vyrazil trojzubcem ze skály pramen slané vody. Athéna však obdarovala řecký lid znalostí šlechtění 

divokých oliv. Jako dar bohyně Athény užívala oliva v celém Řecku posvátnou úctu. V sakrálním 

okrsku chrámů byla vždy oliva, jako na Athénské akropoli, nebo v posvátném háji v Delfách. 

Olivové dřevo bylo velmi ceněno. Nejvyšší soudní dvůr Athén Aeropág střežil nařízení, aby nikdo 

v zemi neporazil více než dva olivové stromy. Dřevo oliv smělo být použito pouze ke vznešenému 

účelu, například pro obětní ohně na oltářích chrámů. Podle legendy zarazil mytický hrdina 

Héraklés, zakladatel olympijských her, do země svůj pověstný kyj, který se proměnil v nádherný 

olivový strom. Od té doby jsou vítězové olympijských her dekorováni olivovými věnci. A ještě dnes 

je olympijský oheň zažíhán v Attice olivovou větvičkou.

STŘEDOZEMÍ, ORIENT A OKCIDENT
V případě olivovníku (Olea europaea je botanický název), stojíme u samých kořenů západní kultury. 

Ve všech zemích kolem Středozemního moře je oliva odpradávna více než pouhá rostlina: je 

symbolem kultury a kulturnosti, symbolem šetrného a ochranného zacházení s přírodou. Způsob 

zušlechtění divokých oliv byl objeven patrně ve Fénicii, Sýrii nebo v Palestině. O skutečném 
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zahřívala svaly a chránila kůži před sluncem. Lesklá pleť platila krom toho v mnohých starých 

kulturách jako krásná a vznešená. Plinius doporučuval svým současníkům: „Zevnitř víno, zvenčí 

olivový olej“. Olej spojoval svaté a světské, rituální očistu i léčivo a potravinu. Snad i v tom tkví 

tajemství olivového stromu: olejem jeho plodů mohli být pomazáni králové, dokonce i Mesiáš, 

a přitom byl olej přítomen k užitku v každé domácnosti. Z vzácného olivového dřeva byly zřízeny 

sloupy jeruzalémského chrámu a Odysseus vyřezal z kmene olivového stromu svoji a Penelopinu 

manželskou postel. I to nám ukazuje, že úcta byla olivě prokazována od pradávných časů.

POEZIE A MALÍŘSTVÍ
„Já jsem ten zasloužený mír a štěstí při tvé únavě po dokončené práci. Já jsem síla a věčnost, mé 

plody přinášejí zlato, mé listy poezii.“ V jedné staré legendě pronesla oliva tato slova ke svému 

objeviteli Héraklovi. Není divu, že oliva stále znovu inspirovala básníky a výtvarné umělce, počínaje 

„olivovým štítem“ na Akropoli až po Picassovu holubici míru s olivovou větvičkou. Po tisíciletí je 

krása oliv opěvována v umění. Zobrazení oliv a jejích plodů nacházíme již v obrazech starého 

Egypta, na mínojských freskách, řeckých vázách, římských stříbrných nádobách a na bezpočtu 

skulptur a reliéfů antiky. Básníci od Homéra po Lorcu opěvovali olivové stromy. Citujme ctitele 

Řecka a olivových stromů, básníka Erharta Kästnera: „Olivový strom je strom stromů, miluji ho, je 

příkladem umění, jak stárnout, je vzorem trpělivosti a věčného času…” Lawrence Durrell, znalec 

Řecka, jež strávil čtyři léta na ostrově Korfu, byl fascinován olivovými háji: "… když náhle dolehne 

ticho, cikády zmlknou, utichne moře, celá příroda zadrží dech, pojednou uslyšíš, jak dýchá Pan 

spící pod olivovým stromem…"

Ono jiskřivé světlo ve větvích oliv ztvárnili malíři každý svým způsobem, především impresionisté. 

S velkým respektem se vyjádřil o svém přístupu k malování oliv Vincent van Gogh: „Šeptání oliv 

má v sobě něco velmi intimního, neuvěřitelně starobylého. Je to příliš krásné, než abych se mohl 

pokusit tomu porozumět, nebo dokonce se odvážit to namalovat“… A Auguste Renoir: „Hleďte 

jen to světlo na olivových stromech, jiskří jak diamanty, třpytí se růžově nebo modře. A ta obloha, 

která jimi prosvítá, je prostě k zbláznění…“

původu stále ještě diskutují vědci a není středozemního národa, který by si tento objev 

nenárokoval pro sebe. V celé oblasti Středozemního moře se stalo pěstování oliv náboženským 

a mytologickým symbolem a také symbolem rostoucího blahobytu. Legendární bohatství Mínojské 

kultury bylo z velké části založeno na olivových sadech a zpracování oleje na vonící balzámové 

masti, které se v Egyptě draze prodávaly. Římané měli na olivy poněkud střízlivější pohled. Pomocí 

své bohyně Minervy (odpovídající řecké Athéně), trvali na tom, že se jejich zakladatelé Romulus 

a Remus narodili pod olivovým stromem. Olivový olej se stal důležitým hospodářským artiklem, 

brzy byla založena zvláštní olejová burza a obchodní loďstvo. Stejně jako Féničané a Řekové, 

zaváděli také Římané pěstování oliv ve všech oblastech Středomoří, v severní Africe, Španělsku 

a Francii. Někdy se stal olivový olej, zelené zlato jihu, v prostoru Středozemí i platidlem. Poptávka 

byla veliká, olej se používal k přípravě a konzervaci jídel, k pěstění těla, jako všelék proti různým 

nemocem, či jako palivo do milionů olejových lamp.

SYMBOL MÍRU A MOUDROSTI
Válečnické národy dřívějších dob ničily olivové sady svých nepřátel, čímž zničily jejich životní základ 

na mnohá desetiletí. Kdo sází olivové stromy, tomu leží na srdci trvalý mír. V biblickém příběhu 

o potopě světa přináší Noemovi holubice olivovou ratolest jako symbol míru a nového počátku 

života. Také islám ctí olivu coby posvátný symbol. V koránu srovnává Mohamed svaté světlo 

Alláhovo se světlem olejové lampy naplněné olivovým olejem. Jednota poznání a moudrosti se 

zrcadlí i ve jméně nejstarší islámské university v Tunisu: „al Zitouna“, což znamená oliva.

TRANSCENDENCE A ŽIVOTNÍ POCIT
V mnohých starých kulturách se směl přiblížit k obrazům bohů pouze ten, jehož vlasy, obličej 

a nohy byly pomazány olivovým olejem. Popisy symbolické očisty nalezneme na mnohých místech 

Starého zákona. Pomazání králů Izraele znamenalo propůjčení moci, síly a moudrosti. Že si řečtí 

atleti nechali vtírat do kůže olivový olej, to mělo však světské důvody: masáž olivovým olejem 




