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V temnotách 
na dně hluboké studně
uviděl jsem svou tvář

 Ozaki Hósai
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UMĚNÍ/ZLOČIN
ZLOČIN/UMĚNÍ
aneb záhadná smrt malíře a pastevce K.
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... věnováno malíři a pastevci K...

... nechť tvá duše spočine v klidu nekonečného vesmíru...
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1. ANOTACE:

Ústřední název disertační práce - Umění/Zločin - Zločin/Umění 
- odkazuje k obecnému zkoumání těchto dvou fenoménů, 
respektive k jejich vzájemnému prostupování/prolínání. Toto 
zkoumání tvoří pozadí hlavního tématu práce, kterým je 
skutečná událost záhadné smrti malíře a pastevce K., který za 
nevyjasněných okolností zemřel v obci P. dne 12. března 2011. 
Jeho tělo bylo nalezeno na dně studny, a jelikož neexistoval 
žádný jednoznačný důkaz, kterak se tělo malíře a pastevce K. 
do studny dostalo, je do dnešních dnů událost vystavena 
různým interpretacím, spekulacím a dohadům. 

V práci se zabývám alternativním vyšetřováním tohoto 
nevyjasněného úmrtí, jehož cílem je pokus o rekonstrukci 
události a snaha o nalezení odpovědi na otázku, co se osudnou 
noc stalo a existuje-li vrah, či nikoliv. V konceptuální a 
sociálně/umělecké rovině případu se mé snahy zaměřují na 
myšlenku tzv. Smíření, jejíž podstatou je narovnání vztahu 
mezi pozůstalými, domnělými viníky a místní komunitou. A v 
konečném důsledku má toto narovnání vztahu vést i k 
osvobození duše zemřelého, neboť se v duchu některých 
východních kultur domnívám, že duše člověka nedojde klidu, 
dokud nebudou uzavřena všechna temná místa jeho posledních 
okamžiků.

Disertační práci, v případě vedení alternativního vyšetřování 
a dalších aktivit spojených se záhadnou smrtí malíře a 
pastevce K., lze chápat jako experimentální pokus, kterak lze 
přistoupit z pozice umělce k jednomu konkrétnímu zločinu. 
Zároveň se jedná o dialog mezi obecným a jednotlivým, mezi 
obecnou/makroskopickou rovinou zločinu v umění a zrcadlení 
této roviny v jednotlivém/mikroskopickém případu, který se mě 
bezprostředně dotýká. Primárním cílem tohoto dialogu není 
odpověď, nýbrž neustálá snaha o kladení nových otázek po 
smyslu a hodnotě mého konání a mé vlastní existence.

Ačkoliv je oficiálním výstupem disertační práce tzv. 
teoretický výstup disertační práce, esenci disertace tvoří 
tzv. praktický výstup disertační práce, jehož fotodokumentace 
je součástí přílohy tohoto spisu.

KLÍČOVÁ SLOVA:
 
zločin, umění, vražda, detektiv, smíření, fáma, mikrokosmos, 
makrokosmos
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2. ABSTRACT:

The main title of the doctoral thesis - ART/CRIME - CRIME/ART 
- point to a general investigation of these two phenomenons, 
especially to their respective development. This 
investigation makes up the background of the main theme of 
the thesis, which is an actual event of the mysterious death 
of the painter and shepherd K., who died from uncertain 
circumstances in village P. on 12. 3. 2011. His body was 
discovered at the bottom of a well and there was never any 
proof how the body of the painter got there. Up until today 
this event has many interpretations.

At work I spend time with alternative investigations of this 
death and the goal is an attempt to reconstruct the events 
and effort of discovering the answers what happened that 
night and whether or not a killer really existed or not.

In the conceptual and social/artistic level of the case, my 
efforts point to the thought of Reconciliation. The main idea 
of Reconciliation is improving the relations between the 
survivors, the supposed perpetrators and the local community. 
And the final result is this coming to terms of the relations 
should bring about the liberation of a dead soul of the 
painter and shepherd K..

This thesis can be considered an alternative attempt which is 
able to be seen from the eyes of the artist to a specific 
crime. At the same, it is a dialogue between an individual 
and general, between the macroscopic level of the crime in 
art and the reflection of this level in an 
individual/microscopic case which affects me immediately. 
Main goal of this theses isnt an answer but a continual 
effort of putting forth questions in the sence of what I do.

Despite that the facts are the offical results of the thesis 
theoretical work, the essence of the thesis is made up of the 
practical part. The photodocumentation is a part of the of 
this writing.

KEY WORDS:

crime, art, murder, detective, reconciliation, rumors, 
macrocosm, microcosm
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3. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ O HODNOTĚ A SMYSLU
DISERTAČNÍ PRÁCE O PŘÍPADU ZÁHADNÉ
SMRTI MALÍŘE A PASTEVCE K..       

Žádná ze složek disertační práce není fikcí, ale skutečným 
otiskem reality. Tímto prohlašuji, že žádnou skutečnost, se 
kterou jsem byl seznámen, jsem nepřizpůsobil hypotézám, se 
kterými jsem pracoval, ani nikterak jinak nemanipuloval se 
zjištěnými skutečnostmi. Autenticitu události potvrzuje v 
přiloženém dokumentu komisař D. z kriminální policie B., 
který případ osobně vyšetřoval. 

Prohlašuji, že cílem této práce byla snaha o nalezení Pravdy. 
Pokud jsem usoudil, že vyslovení pravdy nebo jen pouhé 
hypotézy k pravdě vedoucí může zraňovat city pozůstalých, 
ponechal jsem svá ústa zavřená. Celou dobu jsem balancoval 
mezi pravdou a slušností pramenící z nezměrného smutku 
usídleného v duších pozůstalých. 

Pakliže by mi někdo mohl vytýkat, že jsem tragické smrti K. 
využil coby tématu k dosažení vyššího akademického statusu, 
potom mu musím odpovědět, že práce na disertaci byla hlavním 
a zásadním impulsem mé snahy o dotažení celého případu do 
konce. Bez tohoto institucionálního ukotvení bych nikdy 
nevydal tolik energie k tomu, abych poodhalil tajemství oné 
noci. 
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4. POTVRZENÍ O AUTENTICITĚ PŘÍPADU 
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5. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA DISERTAČNÍ PRÁCE

Teze

I. Disertační práce je odbornou studií o zločinu a umění.
II. Disertační práce je románem s prvky odborného textu.
III. Disertační práce je uměním připomínajícím odborný text.
IV. Disertační práce je alternativním vyšetřovacím spisem.

Antiteze

I. Disertační práce není uměleckou fikcí.
II. Disertační práce nezachycuje absolutní Pravdu.
III. Disertační práce není oficiálním policejním vyšetřovacím 

spisem.
IV. Disertační práce není ukončena ani v čase ani v 

prostoru.

Synteze

I. Uzavřený ARTEFAKT a v něm vše, co kdy mohlo o této práci 
být řečeno a napsáno.

6. ZÁKLADNÍ RÁM DISERTAČNÍ PRÁCE

Neuzavřený případ vraždy vzbuzuje někdy větší pozornost než 
usvědčený vrah. Chybí-li viník, má každý možnost rozvíjet své 
vlastní teorie. Nick Vandome, Encyklopedie zločinu

Disertační práce je souborem textů a objektů o alternativním 
vyšetřování tragické události z obce P. ze dne 12. března 
2011. Toho dne tragicky zahynul malíř a pastevec K., jehož 
tělo bylo nalezeno na dně studny na zahradě domu číslo 39. 
Toto je základní rám disertační práce.

Policie případ záhadné smrti malíře a pastevce K. oficiálně 
uzavřela s konstatováním, že šlo o nešťastnou a tragickou 
náhodu. Jelikož nebyl objeven jednoznačný důkaz, který by 
tuto závěrečnou hypotézu definitivně a nezpochybnitelně 
potvrdil, převládl v příbuzných mrtvého K. a v obyvatelích 
obce P. pocit, že se K. stal obětí zločinu zabití, či dokonce 
zločinu vraždy! Z tohoto zločinu byli vesnickou zvěstí 
obviněni sousedé a bývalí přátelé zesnulého. 
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Právě tento konflikt mezi oficiálním závěrem kriminalistů a 
vesnickou verzí události stojí v centru nejen mého vlastního 
vyšetřování, ale i v centru dalších aktivit spojených s touto 
kauzou. Střet mezi Pravdou a Zvěstí, střet mezi domnělými 
Vrahy a samozvanými Soudci, střet mezi Jednotlivcem a Masou. 

7. VZTAH MEZI PRAKTICKOU A TEORETICKOU SLOŽKOU 
DISERTAČNÍ PRÁCE

Po celou dobu psaní disertační práce byl na Fakultě 
výtvarných umění VUT Brno hojně diskutovaným tématem vztah 
mezi praktickou a teoretickou složkou disertační práce.

Jelikož je tato disertační práce v mnoha ohledech netradiční, 
pokusím se hned na úvod objasnit vztah právě této disertační 
práce k těmto dvěma složkám výstupu. Teoretický a praktický 
výstup se v mém případě překrývá, doplňuje a splývá. Mohu 
konstatovat, že teoretická a praktická práce tvoří jednotu a 
že obě tyto roviny lze v konkrétních bodech disertační práce 
od sebe jen stěží oddělit.

Na tuto jednotu může čtenář nahlížet dvěma způsoby. Buďto 
jako na nedostatek, nebo jako na přednost. Pokud budeme na 
daný problém nahlížet karteziánsko/mechanistickou optikou, 
potom budeme namítat, že práce není ani dost teoretická ani 
dost praktická. Nové myšlenkové proudy ve vědě i v umění však 
kladou důraz na opětovné propojení příliš specializovaného a 
rozbitého světa, v němž lidé - vědci i umělci - zapomněli, že 
na umění a vědu kdysi učenci nahlíželi jako na vzájemně 
propojené a neoddělitelné entity. Teorie byla praxí a praxe 
teorií. Americký kvantový fyzik Fritjov Capra píše, že právě 
karteziánsko/mechanistický model nahlížení na svět dovedl 
lidstvo až na samotný okraj propasti vlastní existence, z 
něhož může lidstvu pomoci pouze radikální myšlenkový obrat, 
který je doprovázen etickým a hodnotovým přerodem člověka a 
společnosti. Oddělení teorie od praxe a praxe od teorie je 
jedním z prvků, jenž je vlastní právě karteziánsko/ 
mechanistickému nazírání na umění, řemeslo, vědu a další 
oblasti lidského konání. Tato práce je přirozenou snahou o 
sjednocení teorie a praxe do jednoho organického celku a 
vědomým vymezením se vůči karteziánsko/mechanistickému 
pohledu na svět.

Pokud hovořím o jednom organickém celku, musím zde odpovědět 
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na zásadní otázku. Disertační práce je ve své podstatě jednou 
organickou bytností, avšak ve své fyzické podobě sestává se z 
několika objektů. Otázka tedy zní, existuje-li jasně 
definovatelný jednotící prvek a pokud ano, co tímto prvkem 
je. Odpověď je pozitivní. Tedy ano, všechny objekty/složky 
disertační práce mají jedno společné téma, které se v různých 
podobách, formách a obsazích vyskytuje v každém jednotlivém 
objektu. Tímto jednotícím/spojujícím prvkem je událost ze dne 
12. března roku 2011. 

8. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE

Nalezení odpovědi na otázku, jakým způsobem zemřel dne 12. 
března 2011 malíř a pastevec K..

Zkoumání vztahu mezi uměním a detektivním pátráním. Pokus o 
nalezení odpovědi, jakým způsobem může umělec pracovat s 
autentickým zločinem.

Zkoumání vztahu mezi obecnými teoriemi zločinu/umění a 
konkrétním zločinem. Odpověď na otázku, jakým způsobem se 
mohou velké a etablované teorie objevit ve zdánlivě 
nevýznamné kauze jednoho vesnického zločinu.

Práce s výtvarnou pozůstalostí malíře a pastevce K.. 
Objevování, archivace, digitalizace, restaurování a publikace 
výtvarné pozůstalosti. 

Vypracování typologie fenoménů, kde se vzájemně prolínají 
umění a zločin.

Komunikace a spolupráce s rodinnými příslušníky malíře a 
pastevce K.. 

9. STRUKTURA DISERTAČNÍ PRÁCE

Disertační práce je mnoharozměrná, mnohovrstevnatá a její 
jednotlivé složky jsou navzájem propojené. Disertační práci 
jako celek nelze číst/zkoumat/poslouchat lineárně. Ani ji 
nelze přečíst celou. 

Tzv. teoretický výstup je rozdělen do tří ústředních celků: 
MAKROKOSMOS, MIKROKOSMOS, SMÍŘENÍ - a jeho součástí je i 
fotodokumentace tzv. praktického výstupu disertační práce.

12



Praktický výstup - ARTEFAKT - se skládá z několika objektů, z 
nichž klíčovým dokumentem je VYŠETŘOVACÍ SPIS. ARTEFAKT 
existuje pouze v jednom provedení a neexistuje k němu žádná 
záložní kopie, a to ani v digitální verzi. Buďte tedy 
obezřetní, aby nedošlo k poškození či ztracení ARTEFAKTU. 
Pokud se tak přesto stane, budu to považovat za vůli Osudu. 
Pro práci s ARTEFAKTEM nepředkládám žádné konkrétní poučení, 
jakým způsobem ARTEFAKT číst/zkoumat.

Každý z těchto dvou výstupů disertační práce může být 
čten/vnímán samostatně, ale pouze oba výstupy dohromady tvoří 
jednotný celek.

10. ÚSTŘEDNÍ KAPITOLY TEORETICKÉHO VÝSTUPU 
DISERTAČNÍ PRÁCE

MAKROKOSMOS

Kapitola MAKROKOSMOS se zabývá vztahem mezi obecnými teoriemi 
zločinu/umění a případem záhadné smrti malíře a pastevce K.. 

Termín MAKROKOSMOS odkazuje k vnějšímu světu, k obecnému, jež 
se sice zrcadlí v konkrétním/jednotlivém, ale s konkrétním/ 
jednotlivým nemá, v případě této práce, přímou/úzkou 
souvislost. Kapitola MAKROKOSMOS nám o samotném případu 
záhadné smrti malíře a pastevce K. nic podstatného neřekne, 
pakliže pátráme po vinících, obětech, motivech, příčinách a 
důsledcích. Kapitola MAKROKOSMOS vytrhává konkrétní událost 
ze své časoprostorové danosti a usazuje ji mezi velké teorie. 
Pokud by kapitola MAKROKOSMOS absentovala, nemělo by to na 
vyšetřování případu žádný vliv. Právě tento aspekt je 
základním východiskem pro zařazení, nebo nezařazení 
jednotlivých částí do této kapitoly.

Kapitola MAKROKOSMOS je rozdělena do čtyř (pod)kapitol. 
METODA, DETEKTIV, O ZLOČINU, TYPOLOGIE. Postulát Gilliese 
Deleuze, že každý rám je otevřený, manifestuje část nazvaná 
TYPOLOGIE, jež je jedinou částí disertační práce, jejímž 
základním východiskem není konkrétní událost, z níž vycházejí 
ostatní části práce, ale obecná rovina vztahu fenoménů umění 
a zločin. 
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MIKROKOSMOS

V kapitole MIKROKOSMOS se dostáváme do konkrétního bodu 
časoprostoru. Tato část referuje o vztahu mezi mnou samotným 
a událostí ze dne 12. března 2011, kdy za záhadných okolností 
zemřel v obci P. malíř a pastevec K.. Událost nezkoumám skrze 
literaturu či jiná média zprostředkování, ale skrze vlastní 
pohyb na místě činu. Stal jsem se nejen autentickou součástí 
procesu vyšetřování, ale v době osudné události jsem pobýval 
i v blízkosti místa činu. Dále se MIKROKOSMOS objevuje i v 
osobní rovině vztahu mezi mnou a zesnulým, neboť jsem malíře 
a pastevce K. znal.

Až do 12. března roku 2011 jsem se pohyboval v oblasti 
zločinu ryze v teoretickém, makroskopickém modu. Zločin nebyl 
skutečnou součástí mého života, vždy se jednalo o 
zprostředkování skrze text a obraz. Při zkoumání jakéhokoliv 
fenoménu je však zásadní osobní zkušenost s daným jevem. 
Pokud zůstaneme uvězněni pouze za zdmi knihoven, ateliérů a 
laboratoří, nemůžeme daný fenomén plně pochopit, neboť ten se 
stává součástí naší existence pouze zprostředkovaně a není 
tak bytostnou součástí nás samých a naší existenciální 
zkušenosti. 

Kapitola MIKROKOSMOS nepředstavuje samotný akt procesu 
vyšetřování záhadné smrti K.. Kapitola MIKROKOSMOS je reflexí 
a komentářem k praktickému výstupu disertační práce. Zabývá 
se metodologickými aspekty vypracování praktického výstupu 
disertační práce a podrobně zkoumá způsoby, jakými byl tento 
výstup dosažen. 

Součástí kapitoly MIKROKOSMOS nejsou autentické deníkové 
zápisy ani další důležité složky, které zachycují a 
dokumentují proces práce na celém případu. Ty jsou součástí 
ARTEFAKTU, tedy praktického výstupu disertační práce. Pokud 
zde cituji nějaké složky např. z mého osobního vyšetřovacího 
spisu, pak se jedná pouze o ilustrační materiál, jenž má 
čtenáři přiblížit charakter daného dokumentu.

SMÍŘENÍ

Myšlenka SMÍŘENÍ ve mně vzklíčila v době, kdy setkal jsem se 
s myšlenkami židovského spisovatele Hermanna Brocha a jeho 
teorií o kýči, zločinu, smrti, hodnotě a ne-hodnotě. Myšlenka 
Smíření navazuje na mé detektivní aktivity, bez nichž by její 
realizace nebyla možná. Vznik této myšlenky vyvěrá z 
konfliktu mezi vírou pozůstalých a výsledky mého vyšetřování. 
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Smíření je pokusem/snahou o nastolení harmonie mezi hypotézou 
o Vrahovi, sídlící v myslích pozůstalých i v obyvatelích obce 
P., a skutečností, že malíř a pastevec K. byl obětí nešťastné 
náhody. Neustále se vynořující obraz Vraha zasahuje nejen 
pozůstalé, ale i hlavní podezřelé, bratry CH. a T.. 

Realizace SMÍŘENÍ zahrnuje i práci s výtvarnou pozůstalostí 
po K.. Prvním zásadním a hmatatelným počinem se stala 
publikace komiksu Ovčáci posvátných stád od zesnulého v 
prvním čísle Pasteveckého almanachu. 

11. ARTEFAKT

Základním objektem a pevným rámem praktického výstupu 
disertační práce je ARTEFAKT. ARTEFAKT v sobě obsahuje 
všechny části disertační práce, včetně teoretického výstupu 
disertační práce. 

Základním fyzickým rámem ARTEFAKTU je kufr. Označení ARTEFAKT 
se vztahuje na kufr se všemi jeho vnitřními složkami. Kufr 
samotný, prázdný, není ARTEFAKTEM. Kufr jsem si vybral i 
proto, že s kufrem je spojen pravděpodobně nejzáhadnější 
zločin vraždy moderní české kriminalistiky. Jedná se o vraždu 
prostitutky Otýlie Vranské, ke které došlo 1. září roku 1933. 
Její tělo bylo nalezeno ve dvou kufrech dne 2. září 1933 na 
vlakových nádražích v Bratislavě a Košicích. Vrah nebyl nikdy 
vypátrán.

ARTEFAKT je esencí disertační práce. ARETEFAKT existuje pouze 
v jednom unikátním kusu a neexistuje k němu žádná záložní 
verze, a to ani v digitální podobě. Všechny další a záložní 
materiály týkající se vyšetřování záhadné smrti malíře a 
pastevce K. byly zničeny, smazány, spáleny. 

Toto zničení je součástí esence ARTEFAKTU. 

ARTEFAKT je mnoharozměrný, mnohovrstevnatý, navzájem 
propojený komplex několika objektů. Nelze ho číst/zkoumat/ 
poslouchat lineárně. Můžeme začít téměř odkudkoliv a kdekoliv 
taktéž můžeme skončit. 

Všechny složky ARTEFAKTU jsou kódované. Kódováním se rozumí 
zašifrování vlastních jmen a znepřístupnění některých částí 
vyšetřovacího spisu.
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Stejně jako oficiální vyšetřovací spisy policie je i kufr, v 
němž je uložen vyšetřovací spis, neveřejné dílo. Do kufru lze 
nahlédnout pouze se svolením jeho majitele. Pro potřeby 
obhajob disertační práce mohou do kufru, po předchozí 
konzultaci s jeho majitelem, nahlédnout pouze oponenti, 
školitel a členové oborové rady. Informace z kufru není 
dovoleno kopírovat, opisovat či jiným způsobem pořizovat 
kopie. Není dále dovoleno rozšiřovat informace osobní povahy 
k dalším osobám. 

ARTEFAKT se skládá z celkem jedenácti objektů (VYŠETŘOVACÍ 
SPIS, PASTEVECKÝ ALMANACH, DOPISY, AUDIO CD, FOTOGRAFIE, 
DOKUMENTY, LUPA, KNIHA ŠACH ZLOČINU, MAPY, DATOVÝ DISK, 
LISTINY). Jednotlivé objekty spolu komunikují.

Klíčovým materiálem uloženým uvnitř ARTEFAKTU je VYŠETŘOVACÍ 
SPIS.  Vyšetřovací spis je rozdělen do tří kapitol, které 
jsou navzájem propojené, lze je však číst i jednotlivě.

Úvodní kapitola – OBEC P. - nás dostává do konkrétního bodu 
mapy. Referuje o obci, v níž došlo dne 12. března 2011 k 
nevyjasněnému úmrtí malíře a pastevce K.. Obec P.. Obec na 
konci světa. Obecná charakteristika. Ale především genealogie 
zločinu obce a události vztahující se k jednotlivým aktérům, 
kteří do události nějakým způsobem zasáhli.

Druhá kapitola – FÁMA A ZLOČIN – tvoří srdce disertační 
práce. Jedná se o důsledný přepis deníkových záznamů 
reflektujících vstup záhadné smrti malíře a pastevce K. do 
mého života. 

Kapitola třetí – REKONSTRUKCE – shrnuje všechny poznatky o 
mém pátrání a tyto poznatky konfrontuje s jednotlivými 
hypotézami. Rekonstrukce je pokusem o dekonstrukci fámy, z 
jejíž fragmentů se pokusím vytěžit něco pravdivějšího. 
Zásadní otázkou této kapitoly je: kdo je vrah? 
K dekonstrukci a rekonstrukci onoho večera používáme vše 
předešlé. Kriminalistické teorie zločinu, orální historii, 
novinové texty, vlastní detektivní dedukci i indukci, 
postřehy kriminalistů. Teprve tato část nám možná poodhalí 
pravdu o osudných událostech oné noci.
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12. GALERIJNÍ A PUBLIKAČNÍ AKTIVITY VZTAHUJÍCÍ SE K 
PŘÍPADU ZÁHADNÉ SMRTI MALÍŘE A PASTEVCE K.

PASTEVECKÝ ALMANACH 

Důležitou součástí disertační práce se stala práce s 
výtvarnou pozůstalostí po K.. Prvním zásadním počinem byla 
publikace komiksu Ovčáci posvátných stád od zesnulého K. v 
prvním čísle Pasteveckého almanachu. Ihned po vytisknutí 
knihy směřovaly mé kroky do Olomouce, za rodinou zesnulého, 
kde jsem jim osobně předal první číslo Pasteveckého 
almanachu. Při té příležitosti navštívil jsem hrob zesnulého. 
První krok k realizaci mé myšlenky byl učiněn. 

Myšlenka na vznik Pasteveckého almanachu se ve mně probudila 
na podzim roku 2011. Bylo to v době, kdy jsme obývali dům po 
zesnulém malíři a pastevci K.. Dům číslo 62, který po smrti 
K. zůstal prázdný a který nám pronajala žena po zesnulém.
 
První číslo Pasteveckého almanachu tvoří 22 textů v českém 
jazyce zaměřených na fenomén pastevectví a na figuru 
pastevce. První číslo Pasteveckého almanachu má 148 stran a 
vyšlo ve dvou verzích v celkovém nákladu 77 kusů. Je 
vytištěno v barvě a kromě textů obsahuje i celou řadu 
obrazových reprodukcí, fotografií a ilustrací. Na Pasteveckém 
almanachu pracovalo přibližně dvacet lidí, mezi jinými umělci 
i Václav Stratil a Marian Palla. Pastevecký almanach vydala 
Mezinárodní konfederace pastevců.

Já osobně jsem pro Pastevecký almanach napsal sedm textů, 
vypracoval tři rozhovory, přeložil dva texty z anglického a 
makedonského jazyka a použil jsem několik svých ilustrací a 
fotografií. Dále jsem zdigitalizoval a upravil dílo zesnulého 
malíře a pastevce K., komiks Ovčáci posvátných stád. Na 
Almanachu jsem dále pracoval jako editor, vytvořil jsem celou 
grafickou koncepci knihy a spolupracoval jsem i při sazbě. 
Taktéž jsem zaplatil všechny náklady spojené s prací, tiskem 
a distribucí. Až na korektory věnovali všichni spoluautoři 
své texty a ilustrace zdarma. Sazečovi bylo zaplaceno formou 
naturálií, když za svou práci obdržel dvě živé ovce (tyto 
ovce doposud žijí). 

Pastevecký almanach je undergroundovou publikační aktivitou 
autora, nemá přiděleno ISBN a nepodílela se na něm ani FAVU, 
VUT Brno ani žádná jiná organizace. Pastevecký almanach není 
oficiální součástí disertační práce, ale pouze doplňkem, 
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neboť je v něm obsažen komiks Ovčáci posvátných stád od 
zesnulého malíře a pastevce K.. Všechna práva na Pastevecký 
almanach patří Mezinárodní konfederaci pastevců. 

Zadní a titulní strana prvního čísla Pasteveckého almanachu, 
2012
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Ukázka z komiksového díla zesnulého malíře a pastevce K.. 
Pastevecký komiks Ovčáci posvátných stád (realizace: 2005, 
autor: K., publikováno v roce 2012 v Pasteveckém almanachu 
vydaného Mezinárodní konfederací pastevců).
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MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE PASTEVCŮ

Mezinárodní konfederace pastevců je organizace založena na 
podporu volného pastevectví, kdy stádo do širé krajiny vyhání 
s ranním rozbřeskem pastevec s kloboukem na hlavě a holí u 
pasu. Mezinárodní konfederace pastevců byla založena v roce 
2011 na pastvinách jižní Moravy. Kromě samotného pastevectví 
v terénu se její členové zabývají výzkumnou, publikační, 
uměleckou, literární, sociologickou a filosofickou rovinou 
pastevectví, přičemž se nebojí ani obskurních, mystických, 
psychedelických či surrealistických výletů mimo časoprostor. 
Nejvýraznějším počinem Konfederace bylo publikování prvního 
čísla Pasteveckého almanachu.

Mezinárodní konfederace pastevců v této době připravuje k 
vydání druhé číslo Pasteveckého almanachu, dále souborné dílo 
předčasně zesnulého malíře a pastevce K.. Dlouhodobě 
pracujeme na překladu a vydání knihy básní a esejů amerického 
filosofa Petera Lamborna Wilsona Ecologues, jejíž část bude 
součástí druhého čísla Almanachu.

Redakční štáb Pasteveckého almanachu tvoří srbský spisovatel, 
básník a amatérský kynolog Issac Charalampi, makedonský 
novinář a etnolog Noel Carpatia, český pastevec a vizionář 
Jeremiáš Havranu a český pastevec Michael Blail.

Mezinárodní konfederace pastevců je umělecká skupina. 

GALERIJNÍ AKTIVITY MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE PASTEVCŮ

Základní platformou pro galerijní aktivity je galerie Zelená 
plechová bouda. Pastevecká maringotka, z jejíchž venkovních 
stěn se stala kočovná/pastevecká galerie, slouží jako 
příbytek pastevců a zároveň jako místo, kde se pasoucí se 
stádo může setkat s artefakty uměleckými. Cílem galerie je 
prezentovat pasteveckou kulturu – figuru pastevce - , přičemž 
divákem se stává na prvním místě stádo ovcí a koz, nikoliv 
člověk. 

První výstava se uskutečnila dne 16. července 2011 a byly na 
ní k vidění fotografie dvou pastevců z Havranického 
vřesoviště, působící zde v roce 2010, a jeden obraz pastevce 
se psem od znojemského malíře Viktora Jelena. Toho času byla 
maringotka usídlena na pastvinách na Kraví hoře u Znojma. 
Účast lidí skromná, účast zvěře hojná. Na konci pastevecké 
sezony 2011 jsme na stejném místě uspořádali happening Pocta 
pastevcům z Landes, ve kterém jsme připomněli bizarní 

20



pasteveckou kulturu jižní Francie, jejíž existenci ukončilo 
20. století. Součástí happeningu měla být i výstava 101 
pastevců, která byla kvůli nepřízni počasí na poslední chvíli 
zrušena. Ve stejném období jsme uspořádali i další událost, 
při níž jsme se na pastvinách na Kraví hoře pokusili o 
rekonstrukci enigmatického obrazu od Pietera Brueghela st. 
The Unfaithful shepherd – Nevěrný pastevec. 

V roce 2012 začala výstavní i pastevecká sezona doslova 
ztuha. První happening a výstava proběhly v končící zimě, kdy 
na Kraví hoře u Znojma probíhalo bahnění romanovských ovcí. 
Na konci porodů proběhl happening Zrození života, kdy se 
přesně v předem naplánovanou dobu, tedy v pravé poledne 
časného jara, zrodila tři zdravá jehňata. Součástí happeningu 
byla i výstava kreseb a ilustrací vzniklých přímo v útrobách 
Zelené plechové boudy v průběhu porodů a ilustrací Viktora 
Jelena, později použitých v prvním čísle Pasteveckého 
almanachu. 

Druhou (celkově čtvrtou) událostí sezony 2012 byla výstava 
obrazů českého akčního umělce a spisovatele Mariana Pally, 
který pro potřeby výstavy poskytl své dva obrazy s názvem 
Pasení I. a Pasení II.. Marian Palla se kvůli vysokým 
teplotám oněch dní bohužel nedostavil. K výstavě nebyla 
tentokrát použita Zelená plechová bouda, ale obrazy byly 
instalovány na vřesovišti a ovce mohly jejich krásu posuzovat 
přímo při odpolední pastvě. Během akce bylo zjištěno, že 
alespoň některé z ovcí ukázaly zájem o vystavované obrazy, 
neboť se u nich zastavovaly a se zájmem si je prohlížely. 
Účast byla hojná jak člověčí, tak zvířecí. 

V roce 2013 představila Zelená plechová bouda jednu výstavu 
věnovanou makedonským pastevcům. V dokumentární reportáži 
jsme představili industriální pastevce z periferie 
makedonského Skopje. 

Osmnáctého května 2013 jsem v rámci galerijních aktivit 
Zelené plechové boudy uspořádal vzpomínkový happening k 
uctění památky života pastevce Caspara Grunn Webera a malíře 
a pastevce K.. 
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Výstava/happening pasteveckých obrazů Mariana Pally, léto 
2012
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13. ZÁVĚR

Původním záměrem disertační práce bylo proniknutí do podstaty 
střetu fenoménů umění a zločinu. Jelikož do mého života 
vstoupil zločin skutečný, rozhodl jsem se tuto cestu 
sledovat, sledovat případ jednoho konkrétního zločinu se 
skutečnými vrahy, obětmi i detektivy. Rovina obecná a 
individuální, makroskopická a mikroskopická se celou dobu 
střetávala, prolínala a vzájemně doplňovala. A průnik těchto 
dvou rovin poznamenal i výsledný tvar a obsah disertační 
práce. 

Celkově bych výslednou disertační práci charakterizoval jako 
experimentální, pokus o práci se skutečným zločinem, 
experiment s rolí detektiva a neustálý dialog o vztahu mezi 
zločinem, uměním a mnou samotným. Na závěr si musím položit 
dvě otázky, na něž se pokusím i odpovědět:

1) Mohl jsem během svého experimentálního pátrání udělat 
něco lépe, respektive jakých chyb jsem se během této 
cesty dopustil?

2) Jaký smysl má tato disertační práce pro mě samotného, 
pominu-li případné udělení akademického titulu?

Na první otázku se odpovídá složitě, především z důvodu, že 
těžko hledat arbitra. Mohl bych zde jmenovat několik dílčích 
chyb, jichž jsem se dopustil při samotném vyšetřování zločinu 
- nedostatečnou odvahu při rozhovorech s podezřelými a 
pozůstalými, neschopnost vyřešit otázku, zda-li mám výsledky 
svého pátrání prezentovat pozůstalým a případně jakým 
způsobem. A našly by se zajisté další skutečnosti, v nichž 
mohl jsem dosáhnout lepších výsledků. Nicméně musím 
konstatovat, že si nejsem vědom žádné závažnější chyby, 
prohřešku, nedůslednosti. V tomto bodě tedy, domnívám se, 
neselhal jsem. 

Druhá otázka se vztahuje ke smyslu a hodnotě nejen této 
disertační práce, ale vztahuje se i ke smyslu a hodnotě 
života samotného, ke smyslu naší individuální existence. 
Nechci nyní hledat smysl disertační práce v přesahu mimo mě 
samotného (např. jaký má práce smysl pro další studenty), 
naopak otázka cílí na mě, jakožto autora, tedy jaký smysl a 
hodnotu má práce pro mě a pro můj život. Pro mě osobně je 
nejdůležitějším aspektem celé této disertační práce 
skutečnost, že jsem celou dobu pracoval s autentickou 
realitou, tedy že záhadná smrt malíře a pastevce K. není 
fiktivní myšlenkový konstrukt, a zároveň jsem se pokusil 
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celou dobu v realitě zůstat. 

Občas přemýšlím o tom, není-li význam slova umění bytostně 
spojen se slovem umělý, tedy s imitací skutečnosti. Mohl bych 
použít termínu "faksimile života", kterým odkazuji k názvu 
filmu o francouzském filosofovi Gillesi Deleuzem. Tento film 
mě už několik let nutí k přemýšlení o tom, co to je ona 
faksimile života. Mohl bych zde psát o folkloru, o filmových 
producentech hrajících si na farmáře, o hře na dobrodruhy 
LARP, turistickém průmyslu a dalších fenoménech, které jsou 
bytostně spojeny s imitací skutečnosti. A také o umění. 
Všude, kam dohlédnu, vytvářejí umělci stylizované a fiktivní 
světy, jejichž primárním a mnohdy jediným cílem je, podle 
mého názoru, prezentace v galeriích a rozšíření unifikovaného 
osobního portfolia. Nerozumím tomu. 

Přemýšlím i o tzv. sociálním umění, které imituje skutečné 
sociálno, respektive přetváří skutečné sociálno v imitaci. 
Proč(?), nevím. Samotná existence a setrvání v ní je 
nezajímavé, proto je třeba vytvářet zdání pohybu, který je 
sám o sobě statický a iluzorní. A právě iluze o skutečné 
existenci, faksimile života, stává se ve spleti nečitelných 
vztahů novou autentickou skutečností. Faksimile života se 
stala na prahu dvacátého prvního století životem samotným. 

Kromě procesu industrializace a digitalizace světa, tedy 
stále větší dominance strojů nad našimi životy, je možná 
faksimile života ústřední kategorií postmoderního světa. 
Termín, v němž je obsažena nejniternější esence našeho bytí 
jako jednotlivců i celé společnosti. Vše autentické je 
zapovězené, dokonalá kopie se zrcadlí v tisíci plošinách 
virtuální reality.

A snad i proto si připadám, a ke konci mé práci na disertaci 
to cítím více a více intenzivně, že do světa umění nepatřím, 
stejně jako tam možná nepatří ani tato disertační práce. 

-----------------------------
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Disertační prací mě po téměř celých pět let provázel duch 
velkého Roberta Bolaňa. Když se ho krátce před smrtí novináři 
ptali, co by doporučil mladým autorům, adeptům literárního 
umění, řekl:

... žijte šťastně...

Tedy žijte šťastně. 

I když já bych se spokojil s tím žijte.

... žijte autenticky...

Vše ostatní je druhořadé.
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