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Když se postavím na okraj malby, o které Vojtěch mluví jako o jejím rozšířeném poli, je 

důležité zachovat se k celku jako k detailu. Ať už se postavím na kterýkoli okraj pole, vidím 

zcela nepřehlédnutelné stopy. Mohu polem otočit proti i po směru hodinových ručiček, 

nenarazím však na místo, kde by nebyla jediná stopa. Dokonce ani když se odrazím a skočím 

rovnou do středu onoho pole, stopy tu stále jsou. Tak je to správně. Avšak to, jaké stopy se 

vlastně kříží a objevují, by mohlo někoho zmást. Jenomže mne to neplete a co je horší, už 

vůbec mne to neodvádí ze stopy. Přesto se raději vrátím na okraj a půjdu po té stopě, která 

ještě nevychladla. Přirozeně právě ta Vojtěchova, i přesto že stále hřeje, je stará. Po chvíli 

cesty se k ní připojuje další. Jde z jiného směru a prozrazuje, že patří Václavovi. Na čas jdou 

společně, až v místě kde se dělí, je najednou příliš mnoho různých stop. Ani tato změt není 

neznámou. Myslím, že kdyby byla méně spletitá, tak jejich společná cesta bude při nejmenším 

delší. Je to jednoduše tím, že ta či ona stopa se čas od času uzavře. Přesto nebyl problém 

Vojtěcha dál stopovat, protože měl vždy dostatečně vyvinutou jazykovou část stopy. Přesněji, 

tím se jeho stopa lišila od těch, které mluví očekávaným jazykem. Proč je však znenadání tato 

stopa přešlápnuta zcela jinou? Má složitější tvar, na první pohled se zdá více hluboká, ale 

pouze pro nezkušené oko a unavenou mysl. Způsob, kterým se na tu Vojtěchovu váže, je mi 

také povědomý. Už jsem to celé někde viděl. Musím zavřít oči a vzpomínat. I upostřed malby 

se musí vzpomínat. Když už to začíná celé zapadat, není to jen o vzpomínce, děje se to právě 

teď. Otisk té stopy je jazykem plíživé teorie, je to naučený tvar. Ten, kdo takto přešlapuje 

stopy, to možná někde dávno myslel dobře, ale za celou tu dobu nedokázal pochopit, jaké to 

je, jít se s někým projít. I kdyby to znamenalo, že dříve nebo později pokračuje dál už jen 

něco zcela jiného. V tomto bodě jsem si jist, že Vojtěcha se vyplatí přestat stopovat a začít 

hnát. Ten hon by mu mohl ukázat, že jeho pole, ať už je sebevíce rozšířené, má hrany. Musí k 

nim dojít, uchopit je a dobře se rozhlédnout. Pak pochopí, že hrany mohou být rohy, za které 

je možné se kdykoli podívat. Nejen  jedním správným způsobem či směrem, ale všemi. K 

tomu mu napomáhej malba. Doufám, že jeho stopa bude nakonec autentická a od přesvědčení, 

že obrazy nemaluje, ale vyrábí mu pomůže srdce a někdo se zájmem, třeba i já. Protože však 

budu vždy příznivcem stop původních, nikoli pouze ve vztahu k času, ale také k osobnosti 

navrhuji, Vojtěchovi hodnocení B. Už jen proto, že ducha té jeho stopy si dobře pamatuji. 
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