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Jsem docela rád, že jsem byl u toho, když vznikala tato práce. Michael 

mě při každé návštěvě něčím překvapil. Pravděpodobně nejvíce 

zaskočen jsem se cítil, když mi oznámil, že v rámci své disertační 

práce bude vyšetřovat možná opravdový zločin, záhadnou smrt malíře 

a pastevce K., nebo že vydá pastevecký almanach, či založí detektivní 

kancelář. 

Ovšem u doktoranda, který vystudoval filozofickou fakultu a pase 

ovce, mě to překvapit nemělo.  

Původně jsem doufal, že se disertační práce bude zaobírat mimo jiné, 

třeba "podvodníky" v rámci konceptuálního umění, neboť na tento 

názor ve společnosti často narážím. Lapidárně řečeno: lze v umění 

vůbec podvádět, aniž by nepodváděl umělec sám sebe?  

Ale chápu, proč tohle doktoranda nezaujalo, mrtvola pastevce a malíře 

K. ve studni má mnohem blíže ke zločinu a umění, než nějaký kariérní 

konceptualista. 

Michael se tedy začal hned věnovat vyšetřování záhadné smrti 

pastevce a malíře K., do jehož domku se vzápětí nastěhoval. Musel 

jsem uznat, že to vypadá dost osudově, a že neexistuje lepší výchozí 

pozice, jak pro umění, tak pro napsání disertační práce, než obyčejná 

realita, v tomto případě dům mrtvého,  včetně osudné studny, i když 

dnes již zasypané. 

Možná proto jsem trochu zbaběle tlačil doktoranda do akademického 

formátu, aby bylo jasné alespoň to, co je teoretická a co praktická 

práce. Chvíli jsem totiž dokonce doktoranda podezíral, že chce 

odevzdat jenom kufr..., i když plný důkazů.   



 

Nestalo se tak.  

Michael chápe svou disertační práci, její teoretickou i praktickou část, 

jako organický celek, který se navzájem prostupuje a doplňuje.  

Teoretická část je rozdělena do tří celků: Makrokosmos, Mikrokosmos 

a Smíření. 

Praktickou část nazval doktorand Artefakt a jde o kufr, jenž se skládá 

z několika objektů, včetně detektivní lupy a vyšetřovacího spisu. 

Z teoretické práce mě zaujalo Smíření, které z textu vytváří 

nadčasovou záležitost a je logickým vyústěním celé práce, včetně 

Pasteveckého almanachu, v kterém se objevuje i komiks Ovčáci 

posvátných stád od zesnulého K.  

 

Disertační práce Michaela Blaila  vypadá na první pohled trochu 

roztříštěně, ovšem pokud jí věnujeme dostatek času, zjistíme, že vše 

do sebe zapadá, včetně životních postojů doktoranda a třeba i jeho 

cesty do Makedonie, kde opět narazil na podivná úmrtí pastevců, ale z 

bezpečnostních důvodů od osobního vyšetřování ustoupil. 

Přesto, že Michael na konci své práce nahrává oponentům slovy: ...do 

světa umění nepatřím, stejně jako tam možná ani tato disertační práce 

nepatří... 

Jsem přesvědčen, že právě proto tam patří. Uvažování nad smyslem 

umění se dnes vytrácí a každý již považuje jaksi za samozřejmé, že 

smyslem umění je kariéra, a proto o umění samotném nepochybuje.  

Michael pochybuje.  

Jeho text překračuje obvyklé disertační práce, jazykové vybavení je 

nadstandardní, včetně sem tam použitého archaického slovosledu, jenž 

donutí čitatele přečíst větu i několikrát za sebou. Nevím, jestli to byl 

úmysl autora, ale pozornost čtenáře si tím určitě získal.  

 

Jsem přesvědčen, že čas, který Michael strávil nad touto disertační 

práci byl pro něho mnohem důležitější, než nějaký ten titul, přesto, 

nebo právě proto, doporučuji, aby mohl doktorand obhájit svou 

disertační práci a obdržet titul Ph.D. což by mohl být, jak pro všechny 

pastevce, tak i tuto fakultu, příjemný precedens. 
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