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Když člověk neví co dřív, dělá něco zhola zbytečného, dokud se neukáže, co je nejdůležitější.
A tak namísto dlouho chystaných rozhovorů se do M106 dostaly zcela nepatřičné texty, projevy radosti 
spojené s dýmkami a kouřením tabáku.

Taras Bulba
Často se stane, že šuplíky, staré skříně a dlouho 
nevětraná zákoutí vydají nějaký skrytý tabákový 
poklad. Je třeba říci, že vždy je to dobrodružství, ale 
jen málokdy vlídný kuřácký zážitek. Tak ani s Tarasem 
Bulbou. Nejen že sám o sobě je i po vlídném zvlhčení 
zcela nekouřitelný, ale dokonale působí i ve směsích 
– dokáže zkazit jakýkoli tabák.
Při těchto experimentech je samozřejmě třeba nenechat 
se odradit negativními zkušenostmi, v každém případě 
je podstoupit. Doporučujeme však a) použít nějakou 
„experimentální dýmku“, aby vás pak nezaměnitelné 
aroma nepronásledovalo příliš dlouho b) tabák po 
provedených experimentech vložit zpět do šatníku 
– pro radost molům a příštím generacím náhodných 
kuřáků – nálezců.
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Vážení,
také jsem pamětníkem a dobře znám 
nezaměnitelnou chuť, nebo spíše pachuť 
tabáku Taras Bulba. Překvapuje mě však, 
že jste uveřejnili málo známou variantu 
jeho obalu - rozšířenou spíše na Slovensku. 
Posílám vám proto obrázek Tarase tak, jak 
je známý, takovéhleho Tarase můžete najít 
ve skříních u nás, v Čechách. Až se budete 
věnovat slovenské produkci, samozřejmě 
nezapomeňte na tradiční doutníky kora, 
krátké a viržínka, dodnes jsou ke koupi 
a v záplavě eurodoutníčků nanicovaté 
chuti si je někdy dobré připomenout chutě 
tehdy domácí. Ba i vůním kouře z těchto 
produktů zdejšího klimatu na sebe jistě ve 
společnosti upozorníte.

/dopis čtenáře/
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Corvina 
– maďarský dýmkový tabák, ke 
koupi v Maďarsku ve stánku na 
nádraží, za pár šupů. Pro horaly, 
vracející se z Rumunska vítaná změna 
a občerstvení. Zvláště pro ty, kteří 
neoblibují silně navoněné tabáky a raděj 
hledají přírodní chutě a vůně.
Kouření samotné Corviny pro účely 
tabákové hlídky po delší době je 
víceméně velmi „zajímavým“ zážitkem, 
něco podobného by člověk „jen tak“ 
neudělal, a jistě by se ošidil o zážitek 
rozhodně alespoň mimořádný. Tabák 
žlutý, slabý, nefermentovaný, poměrně 
úzká a velmi omezená chuť spíše 
nahořklá – a jinak prázdná, takže na 
chuti spíše mnoho chybí, než aby něco 
„nezdravého“ přebývalo. Po delší době 
zajímavá vzpomínka a mimořádně 
zajímavá složka do směsí, zejména 
s těžkými černými tabáky. Použito 

s cigaretovým ¾ javanese přináší zážitek daleko plnější a překvapivě občerstvující. 
Budete-li někdy přestupovat v Budapešti, nebo zde nějakou dobu stát při přepřahání vlaku, 
jistě stojí za to utratit tu pár forintů a přivézt surovinu, která je zajímavým příspěvkem do jinak 
chudé zdejší nabídky tohoto typu žlutých tabáků.
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Navy flake

 Jako doutníkář a jen občasný 
kuřák dýmek se necítím 
na vyčerpávající informaci 
o doutníkových tabácích: pod 
stromečkem jsem ale nalezl tabák 
Navy flake a cítím povinnost
rozdělit se o radosti i strasti 
s ním spojené. Jde o tabák 
lisovaný do cca 2 cm tlustých 
kompaktních téměř černých 
desek, krájený pak kolmo 
k listům na plátky tloušťky 1 
– 1,5 mm. Patří do kategorie 
tabáků spíše čpavých, jde o jakýsi 
„puer mezi tabáky“.

 
Při koupi byl velmi vlhký, až tak, že se nedal kouřit (zapálit), bylo třeba jednotlivé plátky 
opatrně rozložit a nechat proschnout. Mírně zlomyslně (protože jsem se na pokouření těšil 
a musel jsem čekat) jsem podezíral výrobce, že si tímto trikem zvyšuje váhu tabáku na úkor 
kuřáků.
Vlastní kouření je zemité, hutné, pro častější kouření Navy flake míchám s jemně řezaným
žlutým tureckým (albánským) tabákem, který mu dodává svíravou chuť nefermentovaných 
listů, vyvažuje, zlepšuje hoření jinak příliš hrubé konzistence. Čistý pak kouřím, když mám 
náladu „do mlhy“, kdy se raděj uzavírám do sebe, tabák je protikladem k ostrým a jasným 
chutím, modrá barva na obalu je sice docela „sražená“, ale stejně mi nepřijde případná, zvolil 
bych šedozeleň, také napjaté plachty na obrázku bych nahradil schlíplými.
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Jeden mail jsem dostal, tentokrát ke kuřácké anketě.
 
Moc nerozumím vaší anketě, je vůbec možné se ptát, zda byl větší kuřák Vinetů či Gándí?
Jepřeci známo že Gándí byl nekuřák, a přesto, jak jsem se dnes přesvědčil, je jeho “skóre” 
s Vinetuem v odpovědích čtenářů vaší webové stránky srovnatelné. Jak může být nekuřák 
hodnocen v kuřáctví? Nejsou vaše stránky nějak ujeté?

 -bloger-
 
Samozřejmě jsem navrhl odpověď:
 
Vážený pane Blogere,
Vinnetou a Ghándí se na stránky www.kuraci.cz propracovali z naší interní hodnotící soutěže, 
a to tak, že s přehledem porazili i takové kuřáky jako byl Churchil. Byli totiž vášnivými kuřáci 
dýmek míru, tu si byli ochotni vykouřit s kdekým a kdykoli.
 
 Ombutsman kuřáků
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Kapitán
 
Někteří starší kuřáci si mohou pamatovat 
tabák, nazývaný Kapitán - několik variant 
obalu, nejznámější modrý se stylizovanými 
lodičkami.Na rozdíl od jiných se „nechal 
kouřit” - tedy žádná síla, ale zase ne úplné 
seno, a na socialistické poměry byl i trochu 
navoněný a to bylo vnímáno jako plus. Také 
ten se občas zachoval ve skříních po babičce 
a na rozdíl od Tarase doporučuji.
Vůně zmizela, kdo ví, zda by bylo o co stát,  
po pomalém a opatrném zvlhčení může 
dnes archivní Kapitán  nabídnout kuřácký 
zážitek, lepší než některé dnes prodávané 
laciné tabáky, plné klacků.
Do směsí téměř neškodný, k nezaplacení 
pak je pro kuřácké hádanky nastrojené 
kolegům. 
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Amfóra
 
Kdo kouřil již před dvaceti lety, spíše 25 lety, 
může si z hloubi 70. a 80. let pamatovat, 
že dobrý tabák se kupoval jen za „bony”, 
poukázky do podniku zahraničního 
obchodu Tuzex. Bylo to prosté - veksláci 
dodali za příslušný obnos bony na džíny čili 
rifle, ale protože se nikdy předem nevědělo
kolik přesně budou stát, nějaké drobné 
zbyly. Drobné měly výhodu, že nebyly 
razítkované datem (neměly omezenou 
platnost), ale kdo by se s nimi schovával 
- a tak se zbytek užil na „lepší” čaje a tabáky, 
někteří pak už směňovali bony přímo 
s cílem užít si něco líbezných vůní Západu.

Dnes bych asi Amphoru gold nekouřil,  
jednak se zpravidla z těch dob nezachovala 
a pak - dnes je z čeho si vybírat. Ale nejlepší 
vůně jsou stejně ve vzpomínkách
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Velta
 
Pokud by sice člověk vybíral, ale kapsa mu to nedovolí, pak nabízí současný trh dobrou 
„střední třídu” ve Veltě - která má cosi společného s tehdejším Kapitánem -  je to tabák a není 
samý rozřezaný stonek. Dnes je navíc šance tu a tam si do ní něci „přidat” na přilepšenou. 
ostatně to je dávný zvyk,  např. do Tarase si také naši „staří” čas od času nakrájeli půlku 
„kraťase”, aby si trochu “opravili hubu”. Stejně lze k Veltě přisypat trochu cigaretového tabáku 
(např. Van Nelle) od kamarádů nebo používat nedopalky kubánských doutníků, je to se 
zdarem odzkoušené! A netvařte se přitom pohoršeně, dokud máte na to si vybírat si, vybírejte. 
Ale pamatujte na Karáska a jeho píseň „všude hledám vajgla, už lezu po zemi...”

Sudeten Ultra gold

Některé skříně vydávají poklady již zcela bez tabákové vůně, ale i tak zajímavé. Jako úschova 
na pohledy se zachovala krabice od doutníků Ultra gold, a je cenným svědectvím o tom, 
jak se i v našich (a zároveň německých) krajích šířil vliv „egyptek“, shoda s motivy slavného 
amerického „velblouda“ je do očí bijící. Zdá se, že mešita s minarety kombinovaná s pyramidou 
a sluncem, zvláštní to synkretismus islámu a egyptského božského slunečního Ra, byl ztracen, 
až když velbloud na kamelkách ztratil pozadí. To je definitivní konec osmanské říše: běda, dnes
již jen  zasuté půdy vyprávějí o slávě egyptek – tedy cigaret a doutníkového tabáku původem 
především z území východního Turecka. 
Realita pozadí je nyní holá poušť, v Egyptě jako v Sudetech.
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zdál se mi sen
že začal vycházet časopis Možnost
bulvár, něco jako Respekt
bulvár pro intelektuály, snadný, aktuální, něco pro chtíč a chvíli
strávenou – ty paralely zažívání

bral jsem to na vědomí
jako i jiné věci
jen
v tom snu se mě přátelé ptali co udělám
a já nevěděl jak jim odpovídat
protože bylo jasné že to není jedno ani jim ani mně

„prostě už došla společná slova a tak došlo i na Možnost“
odpovídal jsem jim
„a to tedy už Možnost není? 
už je i Možnost nemožná, tak nemožná jako bulvár
tak nemožná jako zlo které
je jen deficiencí, prázdnotou po dobru?“

„ale já nevím,“ 
říkám v tom snu
pak to ještě nějak rozvíjím, ale je to moc složité a zbytečné
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Ostatně soudím, že je třeba se zbavit mentální závislosti na tom, co nás učili ve škole: závislosti 
právě na tom, že lze „vědět jak to je“, že úspěšný je ten, kdo má vše kolem sebe pod kontrolou.
Mnoho lidí je takto mentálně závislých a proto nešťastných – a přitom mohou stokrát nadávat 
na komunismus nebo kapitalismus, snad si na chvíli uleví, ale nepomohou si. 
Jenže zkus to říkat někomu o mentální závislosti -  to je ještě horší, než mluvit o nedospělosti. 
V nedospělosti je naděje, že se věci promění, že strachy a touhy dojdou toho, čeho mají dojít, 
tedy že strachy se rozplynou v důvěře a touhy najdou svůj prostor ve světě. Jenže opak bývá 
skutečností.
Touhy se rozplynou a strachy nalézají svoje naplnění ve světě…

Ostatně soudím, že je třeba se zbavit mentální závislosti…
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Dá se to ukázat na vztahu ke světu – většina lidí je tak nějak ztracená, nejistá, a z toho roste 
snaha kontrolovat alespoň situace kolem sebe, vytvářet si mocenskou převahu, nedůvěřovat. 
A tady se rodí manipulace, opovrhování druhými. Ale každý pokus o kontrolu je marný, 
ukazuje jen meze kontroly, a dost často je za těmito mezemi už jen ignorance a nenávist.

Jiná možnost vychází z jakési „naladěnosti na svět“ - je to poloha sebevědomá, založená na 
vhledu a  převaze nad těmi, kdo chtějí (marně) kontrolovat něco, co neznají, co kontrolovat 
nelze.

A pak je ještě jiná poloha, vlídná, pokorně přijímající, která nejen že vidí marnost snahy 
kontrolovat, ale vidí také dočasnost jakékoli převahy ve světě.

V evropském myšlení jsou všechny tyto tři polohy nerozlišitelně promíchány – a tak se lze 
jen modlit, aby naše myšlení a jednání bylo vedeno tím správným poměrem sebevědomí 
a vlídnosti,  aktuální formativní převahy a pokory, schopnosti vnímat to, co nás přesahuje.
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Jak se prý tak vlídně dívám na svět z nadhledu, to jsem asi „východňár“, cítil ve mně kdosi po 
několika minutách rozhovoru  buddhistu.
Ale ne – jen vím, že racionalita je volba z rozumu i srdce.
Musím shrnout co nejvíc vstupů, promýšlet, a pak se rozhodnout s vědomím odpovědnosti. 
Samozřejmě vím přitom, že nemá smysl se ptát, kolik jsem toho při rozhodování nevěděl 
a nemohl vědět. Rozhoduji se v dobré víře, že je to takto správné, lepší, než resignovat na to, co 
je v mém dosahu, než „to nechat být“, svěřit vše tomu, co mne kamsi unáší.
Moc mi nerozuměl, chtěl to mít pod kontrolou. Marnost. Buď měl problém s rozumem, nebo 
se srdcem. Nebo že by neměl důvěru v Boží prozřetelnost?

„Myšlení je lineární, a proto nedostatečné.“
To bylo jedno tvrzení, se kterým jsem se setkal: myšlení prý redukuje, a proto manipuluje.
„Obraz je mnohovrstevnatý, a proto manipuluje, a o to víc film. Člověk nedovede kontrolovat,
co ve které vrstvě na něj působí.“ To bylo druhé tvrzení.
Nevím. Nemohu soudit.
Myšlení je lineární, a proto nedostatečné. Tomu se dá rozumět, když budu rozumět, jak je 
chápána ta nedostatečnost, ale na druhou stranu text nemusí být lineární, jako není lineární 
dobrá báseň. Obraz a film mohou manipulovat Ale nemusí, stejně jako text.
Usmál jsem se – tudy cesta nevede, ptejte se na obraz a řeč, na manipulaci a formaci… Moc mi 
nerozuměli, chtěli vědět, jak to je. 
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Vážený kolego,

Já jsem přesvědčen, že jedna věc je vnímání srdcem, druhá věc je argumentovat a logicky 
vyvozovat, a ještě něco jiného je schopnost popsat, slovy ukázat, tedy formulovat pomocí 
zobrazení: ukazovat něco jako něco (přitom je jasné, že ke každému z těchto „něco” jde dát 
jinou indexovou značku, nejde o totožnost, i když tu jsou jisté prvky téhož). 
A právě tohle vše zahrnuje podle mne „normální” snaha se v popsaném „potkat” se svými 
blízkými, tedy ukázat to, na co ukazuji, a ne jen gesto ukazování. 
Mnohdy rozumíme, i když slovy mnoho neříkáme, mnohdy nám k porozumění „pomůže“ 
jedno slovo, jedno ukázání.

Vy vycházíte z přesvědčení, že popis je pravdivý tehdy, pokud nastává „adequatio” mezi věcí 
a intelektem.
O tom  nejsem přesvědčen z prostého důvodu - ještě jsem žádné takové adequatio nenašel. Jistě 
jsou pravdy víry - ale ty věřím a víra je dar. Jak je to s intelektem?
Jistě je nám myšlenkově přístupný pojem  Pravdy ( Krásy, Dobra a Bytí) metafyziky - ale při 
podrobném pohledu jsou to jen obecná konstatování, ze kterých lze sestavit důkaz kruhem 
- tento důkaz je člověku „pochopitelný” a vykazuje přesně požadovanou hodnotu onoho 
„intelectus”.  Rozumím. Ale co z toho plyne pro to, co jsem popisoval na počátku?

Je to příliš zmotané? Tedy velmi zkráceně: metafyzika je možná, ba lze dokázat z povahy 
intelektu. Jen těch „vyvození kruhem” může být víc - a předmět, ten nám přitom uniká úplně, 
víme jen, že je to Universum, něco, co má vůči nám přivrácenou jen jednu stranu.
Ale kdo ví, zda se to, co je z universa „viditelné”, chová tak seriozně jako Měsíc, kdo ví, zda 
se tato k nám přivrácená tvář Universa tak trochu “nepřelévá...” třeba i proto, že my sami 
zaměřujeme pozornost jednou sem, podruhé jinam... podílíme se na změně těžiště Universa…
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Adequatio jako proměnná, sledující pohyb světa?

Víte, příteli, už od středověku měli katolíci problém, jak se vyrovnat se změnou, když svět 
byl stvořen a přirozenost věcí by tedy neměla podléhat metamorfózám. Ale na druhou 
stranu vnímáme proměny, věci se dějí, nepostojí, jsou jiné, než byly, nelze vstoupit do jedné 
řeky a nelze znovu projít tím samým porozuměním. A tak se nabízí jiné řešení, jako by se 
proměňovalo samo adequatio, stejně jako se mění výška zvuků cinkajících závor při pohybu ve 
vlaku: Ano, tak bych byl ochoten to od vás přijmout. Adequatio mezi věcí a intelektem v dané 
konstelaci řeči, teď a tady.
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„Co dělá věci tím, čím jsou“
aneb
krásný buldozer

S velkou radostí jsem si v časopisu pro duchovní hudbu Psalterium přečetl článek „Co dělá věci 
tím, čím jsou“: ó jak krásný buldozer je použit jako ilustrace, tak krásný, že bych skoro až vsadil 
že je tím, čím má být, vždyť tak dobře rozumím rozložení plátů vyspravujících radlici…

Jak se dá očekávat, vyskytuje se buldozer v časopisech pro duchovní hudbu zřídka, o to víc 
mne zaujal, a proto se o radost z něj musím rozdělit i se čtenáři Možnosti.
Jak jinak. Buldozer se sem dostal pro to, čím není!, protože se dá použít na leccos, třeba i na 
sekání trávy, ale ani když se tak použije, není sekačkou. Vlastně je to celé o sekačce, funkcích 
a znacích, a o tom, že je třeba odmítnout současné pojetí inkulturace.
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Dál by to pro čtenáře neznalého původního článku mohlo znít jako surrealistická báseň, a to 
zcela jistě není cílem, rozhodně se na konci nechceme ptát co dělá Možnost Možností.

Raděj zůstaňme sami u položené otázky: co dělá buldozer buldozerem, obecně co dělá věc 
věcí? Dobře to umíme na konkrétním případě: „tenhle buldozer“ je opravdu „dost dobrej 
exemplář“ – je tedy příkladným buldozerem, i  jeho podoba ukazuje na funkčnost, ale ne jen 
tak ledajakou, na funkčnost odzkoušenou,  tenhle buldozer má něco za sebou a v tom „něčem“ 
zjevně obstál.
A takhle se dovedu ptát na stůl, varhany a nebo i zlatý šperk: vždy je možné se případně ptát, 
zdali tato věc je tím, čím být má, a ukázat čím je to, a přitom se dá vypozorovat, že směřujeme 
k nějaké „čistotě“, ušlechtilosti.  Ale není to snadné, plebejské věci mohou být „dobře plebejské, 
hnusné věci dobře hnusné. Kudy dál?

Tady mi nezbývá než znovu argumentovat tím, proč se zabývám kulturou: 
To, v čem žijeme, je spolutvořeno kreativními a formativními akty, které jsou nenáhodné 
a nezaměnitelné. Orientují i jinak než situačně, dá se na ně odkazovat, jsou to vzory. 
A samozřejmě se zde setkáváme i s deformací, karikaturou, selháním. 
Ale my nechceme selhávat, a bližší nám je přitakat jasné hodnotové a nenáhodné formaci, 
ve které nejen věci, ale i jednání, naše činy, skutky jsou a nebo nejsou takové „jaké mají být“, 
jsou vedeny k nějakému „výsostnému“ tvaru, jako by se v nich projevoval dotek metafyzické 
jednoty a plnosti, jakési svědectví o ušlechtilosti stvoření. Ano - skrze kulturu patří dobrý 
buldozer k obrazu ušlechtilosti stvoření.

Historie Evropy v sobě jako matečná hornina nese nedocenitelné kusy zlata – smíseného 
s hlušinou, ale nezkorodovaného. Jedním z takovýchto pokladů, které nesmíme ztratit ze 
zřetele, je důvěra v rozum a racionalitu jako nástroj. Ale bez toho, že racionalitu položíme do 
širších souvislostí, z ní vyleze jen obludný, špatný buldozer, který se utrhl ze řetězu.
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Každého někde čeká jeho pravděnepodobné „jedno procento“

Člověka odjakživa zajímalo, co se proč děje, resp. v konkrétní situaci, co se proč stane.
Věci se dějí, a my k tomu přispíváme, jen nevíme, jaký mají naše skutky vposledku dopad.. Nic 
na světě netrvá věčně a beze změn, ale tyto změny lze jen těžko předvídat.

Po dlouhou dobu lidé vycházeli z dobře odpozorovaného vědění – o tom, co se stane, co nás 
potká, o tom, zdali přejdeme po dlouhé úzké lávce nebo ne, o tom, zdali padne na kostce 
„šestka“… spolurozhodují neznámé síly. Svět je jen zdánlivě homogenní, vůbec neplyne nějak 
jednoduše, respektive zjednodušeně podle teorie trojrozměrného prostoru a jeho času. Tenhle 
školský „bezpečný“ model nám k naší budoucnosti nic neřekne, a my přitom to, co přichází 
vnímáme jako ohrožení a naději, polarizované možnosti, budoucnost je nějak otevřená, ale ne 
beztvará...
Mnohokrát už jsem odkazoval na to, že šaman může žít v kontaktu se silami, které mu 
umožní na obrovské nepřehledné ploše najít stádo, přivést svůj lid ke správným aktuálním 
rozhodnutím, dokonce na rozdíl od nás dovede jejich pomocí rozpoznat blížící se živelné 
nebezpečí apod. Ale není možné se „vrátit k šamanství“. Šaman i jeho okolí žije v neustálém 
kolotání, ztracenosti – času, a všeho toho, co přesahuje lidský život. Šamanovo „vědění“, 
otevřené do budoucnosti lze využít jen v kontextu obecné ztracenosti. Je pro nás nepoužitelné 
v okamžiku, kdy už víme, že existuje cosi jako „celek“, cosi jako obecnost.

Křesťanství ujednocuje svět co do času (něco se stalo a něco se stane) a ukazuje význam místa 
jako jednoho z mnoha míst (procházíme jimi, ale ona se neztrácejí), dává rozpoznat, že dění 
má smysl, resp. že je možné vykládat smysl dění. Otázka „co se proč děje“, resp „co se proč 
stane“, otevřená do budoucna, se v prostředí evropského myšlení otevírá  jinak: ještě starý 
Říman se musel ptát, co to znamená, že viděl husy letící na jih, Evropan nad tím tolik nedumá: 
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má větší důvěru, že věci jsou tak, jak jsou - a křesťan k tomu dodá, že jsou tak, jak mají být. 
Jeho otázka je jednodušší: co mám dělat, abych žil podle Boží vůle, čeho si mám všímat, abych 
rozpoznal znamení, která mě vedou na cestě k Bohu. Přitom někdo jde ve svém rozhodování  
jedním směrem, a někdo jiný jako by na své cestě musel projít složitou cestou s řadou zákrutů.

Každý zná situaci, kdy se nedaří a jako by se všechno spiklo proti tomu dobrat se cíle – a jindy 
zas člověk cítí, že vše „jde jako po másle“. Proč je to tak? Racionální člověk, který se na 
středověk dívá spatra, může uvažovat následovně: Ujelo mi metro před nosem? To je dobře, 
protože právě nikam nepospíchám, a vzhledem ke statistice se tak zvyšuje pravděpodobnost, 
že až budu pospíchat, pojede mi akorát.  Nerozčilovat se, když mi ujede metro, je dobré, ale 
blbá je ta argumentace. Jak jsme se k ní vůbec dostali?

Křesťanská důvěra ve vedení Boží byla nahrazena vírou ve fyzikální danost světa. A základem 
světa tedy je, že vše se odehrává tak, jak to vyplývá z „přírodních zákonů“. Jako dítě ve škole 
jsem z toho byl nadšen – byl to sensační objev, učil jsem se o tom, proč voda může téct do 
kopce, proč se dá vyrábět kořalka, jména jako Toricelli a Avogadro zaplňovala pomalu moji 
hlavu… jenže jsem si v pravý čas uvědomil, že všechno to „poznání“ mi vůbec neodpovídá na 
otázky, které si kladu: jistě, pokud zahřívám nad bunsenovým kahanem na mřížce práškový 
zinek se sírou, jsem schopen předvídat, co se stane. Ale jen v mezích daných podmínek, které 
jsem opečoval, vydělil ze světa. Nad hořákem dojde k přímé syntéze, jistě, je to bomba, ale 
jen tehdy, pokud se do mého rozvrhu něco neprolomí zvnějšku: nedojde-li plyn, neupadne-li 
stojánku noha... 
Děláme vše proto, aby to bylo  statisticky zanedbatelné, ale já se od jisté doby zajímám právě 
o to, co je statisticky zanedbatelné. Proč? K čemu je mi statistika, k čemu je mi tolik moudra co 
jsou ho plné učebnice, když nikdy nemohu vědět, zdali se nějaké zákeřné a nepravděpodobné 
„jedno procento“ zcela nepravděpodobně netýká právě mne?
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Většina lidí se nad světem začne zamýšlet, až když na „svoje jedno procento“ narazí. 
Nezvednou hlavy a po cestě se dívají pod nohy, aby nezakopli. Dobře činí. Je asi jedno procento 
pravděpodobnosti, že tím vším projdou, aniž by si (zcela nečekaně) nepoložili otázku „proč 
zrovna já?“ Proč se zrovna tohle stalo? A pak půjdou ke hvězdopravcům, kteří jim vysvětlí let 
souhvězdí Labutě, k šamanům, kteří je uvedou do transu – a nebo si třeba také položí otázku : 
Pane, co mi tím vším chceš říci?
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(Z deníku slavnosti)

Dvanáct účastníků slavnosti se obřadně omývá, aby spolu vzdali hold hoře: už deset generací 
sem chodí proto, aby si odtud něco odnášeli, rozhrabávají horu, hledají tu krystaly, kameny. 
My přicházíme této hoře něco dát: zapichuji do země vývrtku na sázení stromků a do vzniklé 
díry vkládám kus krápníku. Další obřadně otáčí zvláštními řidítky, pokleká, zapaluje svíčku 
s krytkou a hořící ji obřadně zahrabává pod zem. I ti, co měli připravenu nějakou cetku, sahají 
do kapes a hledají něco cenného, něco, co by nebylo pro tento obřad duchovně nízké – ostrý 
náboj do rakouskouherské pušky, dlouho nošený pro štěstí, nůž. Krajina pod námi je otevřená, 
ozářená večerním sluncem. Vyjeme a vzdáváme hold Vlčí hoře.

Celou noc u ohně, brzy ráno na vrcholu, mlha se trhá, za mnou už jasno a můj stín se promítá 
do chomáčů pár metrů pode mnou. Chvíle naplnění a spontánní děkovné modlitby. Vtom se 
mlha přede mnou rozzáří a můj stín stojí uprostřed kola zlatého jasu, chvíli nedýchám, okolo 
mé hlavy – hlavy mého stínu, který vidím tak deset metrů pod sebou – se vyklenou dvě zcela 
spojená kompletní kola duhy, excitace zvolna opadává, vnímám siluetu stromu v mlze za 
duhou, cítím teplo slunečních paprsků v zádech a po chvíli mohu sledovat i posun zářivého 
světelného kola vůči pozadí stromů v mlze, a to, jak kolo pomalu zapadá do keřů pode mnou 
stejně jako můj stín, a všechno to končí a pobledne, když už má můj stín jas jen do pasu a další 
chomáč mlhy se přelije přes má ramena. Scházím dolů celý zmatený, samozřejmě že si vše 
dovedu fyzikálně vysvětlit, ale ta situace, ta konstelace, to byl zázrak, teď zase hora obdarovala 
mne.
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Zobrazení: 

Co je mezi automatickou kresbou a ikonou?
(když vytvářím obraz)

Co je mezi chaotickou změtí nebo bílou zdí, ve kterých vidím vyvstávat obrazy, a mezi ikonou?
(když vnímám obraz)

A jak to je mezi zákazem zobrazování a magií obrazů…
tak sensační téma a tak se okolo něj chodí obloukem a po špičkách.
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Rastr
(text k výstavě)

V kvaších FD jde o to, co je nesporně společné, co nás překračuje jako skupinu, jako societu.
Vystavené kvaše jsou svědectvím o tom, jak obraz vyvstává z imaginativního pozadí, 
samozřejmě se všemi patrnými stopami autorova tvůrčího úsilí, ve kterém imaginativní rozvíjí, 
dává mu  sdílenou „podobu“. Malíř jako ten, kdo se dovede otevřít inspiraci, napomáhá 
vzniku výtvarného díla, stojí u jeho zrodu. Pulsující pozadí, rastr, chaos jako matečný louh pro 
zrod tvaru a médium inspirace – tady FD začíná. Obrazivost světa je třeba nejdřív upozadit, 
rozpustit, aby bylo možné ji znovu objevit právě v tom, v čem se obvykle skrývá, v čem ji běžně 
nevidíme.
Autor neskrývá vzrušení, když obcuje se silami světa,  FD nalézá v obrazech jakési nadčasové 
formy, motivy, poselství, staré vzory, na které se dá odkázat a které umí promlouvat, které se 
rodí z rastrů a šumů světa, vynořují se z jeho neurčitého, temného pozadí.

Není to ale návrat k jiné formě surrealismu. FD se nevrací zpět, aby znovu a jinak uchopil 
koláž, torza těl a jejich sjednocení. Torza těl a jejich paralel v krajině tu nejsou nějak 
vyspekulované, záměrně zvolené základní motivy tvorby. Naopak. Nejen torza těl, ale 
i neidealizovaný kruh nebo motiv klavíru se tu objevují proto, že vystupují z imaginativního 
prostoru, rodí se z něho, jsou výsledkem tvůrčích cest tam, kde se sdělitelný tvar a barevnost 
teprve nabízí.
Právě proto jsou mnohdy malé kvaše tak silné a nosné, jak se zde může návštěvník přesvědčit. 
Namalování velkého obrazu je výsostný umělecký proces, a je možné zde ukázat, jak byly 
malé kvaše inspiracemi k obrazům. Ale tyto kvaše  nejsou v pravém slova smyslu „skicy“ 
k obrazům, nejsou to studie. Jsou zachycením okamžiku, ve kterém se ukazuje cosi magického, 
cosi, co přesahuje nejen umělce. To proto mohou vytvářet deníkové cykly, to proto je mohl FD 
zasazovat do poetických, dramatických nebo i erotických textů.
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Je to už pár let

kdy Lubomír Voleník, člověk bojující v korzetu se svou těžkou chorobou a jinak šéf NKÚ,
měl zapotřebí napsat o tom, jak shlédl Picassovu výstavu - a jak na něj vystavená díla 
zapůsobila. Neumím už citovat, ale jednoznačně se děsil toho, kolik je v těch kresbách 
a obrazech zla.
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Také si vzpomínám, jaké pobouření vzbudili ve světě Talibánci, když se v rámci čistoty svého 
islámu rozhodli očistit svoji zemi od všech „model a nečistot“, a to tak, že systematicky ničili  
veškeré výtvarné památky, včetně těch, které byly předislámské, tedy zejména ze starší Persie, 
sochy Buddhy atd.
Na jednu megasochu sedící obludy dokonce museli vypracovat dosti složitý projekt, 
nespokojili se (jako Napoleon) s tím, že by do tváře Sfingy stříleli z děl a raketometů.
Moc se v tom nevyznám, některé věci bych si doma nepověsil, ale co s těmi, které se nedají 
zavřít do vězení (muzea)?
A co s těmi, která dnes vznikají a člověku se z nich zvedá žaludek a nechce je nikdy ani 
zahlédnout - a přitom je bezbranný, když se někdo rozhodne je veřejně vystavit?


