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Práce Jana Bulíčka se zabývá motivacemi založení a vnitřní dynamikou uměleckého sdružení 

Devětsil, které spojilo autory různých směrů a zaměření do avantgardního uskupení, 

proklamujícího začátek nové éry (proletářského) umění. Bulíček tyto snahy pojímá jako snahu 

levicových intelektuálů podílet se na událostech očekávané revoluční vlny a prosadit nové 

pojetí umění jako součást sociální revoluce.  

Práce je přehledně členěna. Výklad postupuje od geneze zájmu jednotlivých autorů o moderní 

umělecké směry a projekt proletářského umění k protagonistům kulturního zápasu o nového 

člověka, jejich umělecké projekce až ke zkušenostem zklamání a rozpadu uměleckého hnutí.  

Za nejzdařilejší aspekt práce považuji propojení různých druhů pramenů – pamětí, literárních 

děl (v Červnu i jinde), různých textů z pozůstalostí těchto autorů (zejména z PNP) – a jejich 

velmi citlivé zpracování. Ve svém postupu se přitom autor práce musel vyrovnat s různými 

žánry: jelikož se autoři Devětsilu vyjadřovali nejen k literatuře, nýbrž i k divadlu, malířství 

atd., musel autor vstřebat poměrně širokou škálu různých uměleckých motivů, které do 

projektu vstupovaly. I do archivního bádání musel vložit poměrně velké množství energie a 

měl tak dostatek prostoru k osvojení si základních návyků badatelské práce.  

Dále je na práci zapotřebí vyzvednout jednu z jejich ústředních tezí, podle níž byla příčinou 

rozpadu přílišná abstraktnost snů o komunistické společnosti a vzdálenost těchto představ 

proletářským snahám o sociální revoluci. Tento závěr patří k nezajímavějším konceptuálním 

prvkům práce – projekt avantgardního umění byl příliš hluboce zakořeněn ve vysoké kultuře 

vládnoucích vrstev, než aby měl možnost stát se součástí projektu sociální revoluce. Na tomto 

pozadí zároveň není náhoda, že v prostředí Devětsilu tak silně rezonovaly myšlenky Anatolije 

Lunačarského, který usiloval o zapojení avantgardního umění do proletářské revoluce.  

Pokud bych měl vyznačit místa, která by v budoucnu mohla Janu Bulíčkovi stát v cestě jeho 

intelektuálního vývoje, identifikoval bych je zejména v jeho sklonu pojímat historický vývoj 

jako drama – jako zápas aktérů (od školních lavic po umělecké výkony) o naplnění jejich snů 

a vizí. Najde-li v sobě autor v budoucnu více intelektuální disciplinovanosti (nebude-li od 

analýzy odbíhat ke světovému dramatu), nepochybně to jeho přístupu prospěje. Předloženou 

práci velmi rád doporučuji k úspěšné obhajobě. 
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