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Alexandru nezajímá nic menšího než pravda. Alespoň tak jsem pochopil její 
dlouhotrvající zájem o pravdivostní hodnoty v logice.  
Měla záměr využít ho ve sféře výtvarného umění. Kvůli bakalářské práci se 
vypravila na mezinárodní kongres o logice. Pořízený audiovizuální 
materiál, který v práci chtěla využít. Na poslední schůzce před mým 
odjezdem ze země přišla s návrhem, že výsledkem bude „atmosférické 
video“. Nebyl jsem s tímto návrhem spokojený a neuznal Alexandřino 
tvrzení, že jiné řešení nezná. 
Požádal jsem Alexandru, aby video opatřila komentářem o důvodech, proč 
není možné materiál zpracovat jinak. Charakterizoval jsem její expedici 
jako „cestu za poznáním“. Cesty za poznáním zůstávají často bez výsledku. 
Mohou nás ale zpětně vést k tázání, proč byla cesta bezvýsledná. Vyrazili 
jsme špatným směrem? Špatně jsme odbočili na rozcestí? A nebo jsme  
přecenili sami sebe? Nebo jsme na něco zapomněli? Nebo je snad předmět 
poznání nedostupný zvolenými prostředky?   
Uvědomuji si, že jsem Alexandru požádal, aby vystoupila ze svého mlčení. 
Po letech ticha s ní se ale domnívám, že už vím, že nemlčí se zlým 
úmyslem uvádět do rozpaků osoby, které se jí táží a pokouší se s ní 
navázat hovor. Určitě také vím, že nemlčí, protože by nedovedla 
argumentovat. Dospěl jsem k závěru, že Alexandra nedokáže říkat věci, 
které neodpovídají jejím nárokům na důslednou, správnou výpověď. Řady 
otázek nedávají možnost takto odpovědět, pokud tázaný pouze nechce 
vyhovět tazateli. V tom spočívá Alexandřina netaktnost. Asi jsem jí tedy 
uložil úkol, který bude složitě zvládat. Sama navrhla, že by video 
opatřila komentářem přímo na obhajobách. To jsem se jí snažil vymluvit 
(jen o chvíli dříve mi povídala o vlastní nervozitě při veřejných 
vystoupeních). Byl bych rád, kdyby její zpověď byla kontrolovaná a 
zhuštěná. Byl bych rád, kdyby zachycovala pochyby a argumentovala 
„nemožnost“.  
V umění má „nemožnost“ své (ne)místo. Mám rád esej Bartleby a spol 
Enriquea Vila-Matase o nenapsaných knihách a nerealizovaných uměleckých 
dílech. Mnoho z neuskutečněného může za určitých okolností „konat 
skutky“. Mohli bychom psát studie o to, jak v kultuře a společnosti 
působí „co se nestalo“ a „co se nemohlo stát“. „Nemožnost“ je rovněž 
podmínkou všech představitelných utopií.  
Alexandru Kytkovou považuji za jednu nejzajímavějších osobností na 
Fakultě výtvarných umění v Brně. Návrh hodnocení stupněm A odpovídá 
tomuto mému přesvědčení. Bakalářskou práci musí posoudit zkušební komise. 
Mě se nepoštěstí vidět, co Alexandra dokázala o svých zkoumáních 
„vyslovit“. 
       
Jiří Ptáček 
 
 


