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Badatelský zájem kolegy Bulíčka o sociální prostředí a myšlenkový svět české avantgardy lze 

datovat do doby před zhruba pěti lety, kdy se autor pustil do systematického zpracovávání 

motivací a vazeb v rámci uměleckého sdružení Devětsil. Již v Bulíčkově bakalářské práci mě 

překvapila autorova schopnost zajímavě pracovat s různými druhy pramenů (vycházel tehdy 

z pamětí, literárních děl i různých textů z pozůstalostí), s jejichž pomocí rekonstruoval vznik 

skupiny Devětsil a ukázal společenské vazby, z nichž se avantgardního umění rodilo. 

Když pak v roce 2012 kolega Bulíček koncipoval nápad propojit myšlenkový svět avantgardy 

a undergroundu, díval jsem se na projekt zprvu s nedůvěrou, neboť, jak jsem argumentoval, 

lze jen sotva diachronně srovnávat příklady, které od sebe nelze přísně oddělit (kde jeden jev 

ovlivňuje další). Snad i proto pan Bulíček nakonec nepřistoupil ke komparaci, nýbrž k hledání 

případných kontinuit na poli myšlení a hodnot, a to prostřednictvím rekonstrukce profilu 

hlavních představitelů tří generací – Karla Teiga, Vladimíra Boudníka, Egona Bondyho, 

Milana Knížáka a Ivana Martina Jirouse. 

Nakonec jsem jeho přístup nejen přijal, ale i ocenil, zejména proto, že se autor zaměřil na 

teoretické texty daných autorů, kde postupovali programaticky, a z těchto jejich proklamací 

postihnout „étos“ avantgardního umění. Dostal se tím k zajímavému paradoxu, totiž že se 

projekty a představy o umění spojovaly s poměrně výraznou vizí proměny společnosti, na 

straně jedné, společnost své vlastní doby však, na straně druhé, příslušní aktéři výslovně 

odmítali uznat za referenční rámec pro uznání svého uměleckého výkonu. Jinými slovy, 

společenskou změnu tak „chtěli“ i „nechtěli“ zároveň, což je nakonec lehce paralyzovalo a 

uzavíralo do specifického ghetta. 

Dále bych na práci, za druhé, vyzdvihl jeden z důležitých obsahových motivů, které spojovaly 

tři generace české avantgardy, totiž zájem o iluzivní postupy v umění, o surrealismus atd. Ač 

se jednotliví protagonisté mohli v mnohém lišit, umělecky je výrazně ovlivnily specifické 

proudy, z nichž měl surrealismus asi největší význam. 



Konečně, za třetí, bych na práci vyzvedl skutečnost, že autor ve své argumentaci postupoval 

empiricky dosti pečlivě – zejména bych ocenil, že propojil publikované texty autorů s jejich 

dopisy (z pozůstalostí) apod. Otevřel si tím cestu k jemnějšímu postižení jejich projektů 

včetně etických autostereotypů, které byly v těchto stylizacích přítomny. 

Jako nejdůležitější bod našich diskusí v posledním roce bych si dovolil označit Bulíčkovo 

pojetí „étosu“ a „víry“ jako klíčového spojujícího prvku avantgardy. Ačkoliv autor nakonec 

tento motiv oslabil (neboť uznal, že by na jeho pozadí například úplně setřely rozdíly mezi 

historickým materialismem a katolicismem, které přeci nelze jen tak přehlížet a prohlásit za 

vedlejší), přesto zde zůstala řada otázek otevřených. Zejména bych si pro účely obhajoby 

dovolil výkladový rámec rozšířit a vznést námitku, zda „étos“ nového, neotřelého, jiného, 

nepodmíněného etc. není náhodou vnitřní vazbou jak avantgardy, tak oficiálního umění. 

Pokud bychom totiž provedli analýzu programatických textů autorů, kteří byli ve své době 

široce uznávaní a patřili k oficiálnímu kánonu, například Karla Čapka, Jana Drdy a, řekněme, 

Ivana Skály, možná by nám také vyšel „étos“ a „víra“. Dovolím-li si malou spekulativní 

úvahu, nejspíš by nám u těchto oficiálních autorů nevyšla (a) imaginace jiného světa jako 

předobraz odvahy prakticky žít jinak, dále (b) autenticita a nekompromisnost v jejím 

dosahování a konečně (c) zkušenost „vystřízlivění“ nebo odcizení vůči oficiálnímu kánonu. 

Samozřejmě se neodvažuji tyto motivy tvrdit bez důkladné empirické a teoretické analýzy, 

možná by nicméně taková analýza ukázala, že u avantgardy a undergroundu je skutečně třeba 

klást větší důraz na odvahu – totiž odvahu „správně“ jednat, prakticky měnit svět atd. (což 

jsou nota bene důležité motivy jak v marxismu, tak v katolicismu). Tyto motivy v Bulíčkově 

práci sice zmíněny jsou, mají však možná pro jeho výklad větší význam, než si autor během 

svého bádání připustil. 

Navzdory tomu považuji Bulíčkovu diplomovou práci nejen za inspirativní, ale i poctivě 

zpracovanou a navrhuji komisi hodnotit práci jako „velmi dobrou“. 
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