
 

 

Disertační práce 

Vojtěch Malínek: Kapitán generace? Zdeněk Kalista a nejmladší česká literatura v letech  

1919 – 1924 

 

Pro autory generace, která nastoupila po první světové válce, představovalo několik prvních 

republikánských let dobu hledání vlastních osobitých poetik. Sdružovali se a rozcházeli, 

spolkařili a unikali do svého básnického světa. Pokud někteří básníci vzpomínali na 

své začátky,  vždy zde byl nějaký časový podnět. Například Teige v knize o Krejcarovi nebo 

Vítězslav Nezval v druhém vydání Mostu potřebovali zdůraznit kontinuitu avantgardy. Zcela 

odlišný čas poznamenal pokusy o rehabilitaci poválečných moderních snah (Karel Honzík, 

Adolf Hoffmeister, Čestmír Jeřábek). Jindy nostalgické vzpomínky se staly únikem z tíživé 

přítomnosti (Jaroslav Seifert). Zcela odlišné  jsou však permanentní návraty Zdeňka Kalisty 

k první polovině dvacátých let. Po řadě článků a polemik napsal již v roce 1934 knihu 

Kamarád Wolker (část  tvoří vzájemná korespondence).  O několik desetiletí později 

připomíná: „Jiří Wolker zůstával pro mne nevyřízenou vnitřní záležitostí,  podnětem jistého 

vnitřního neklidu“ (Po proudu života 2, Atlantis 1996, s. 347). „Neklid“, který se dotýkal 

nejen Wolkera, ale celého Kalistova angažmá ve sporech provázejících začátky jeho tvorby, 

trval až do konce jeho života. Dokládá to například soubor medailónů Tváře ve stínu (1969) 

nebo publikace Přátelství a osud (1973). Ve dvou svazcích Po proudu života (1996, 1997) 

věnoval Kalista tomuto nedlouhému poválečnému období několik set stran. Všechny tyto 

texty z tak rozdílných dob provází zjevná či nepříliš skrytá autorova snaha vymezit význam 

vlastních aktivit. Čas sice toto jeho úsilí modifikoval, ale podstata zůstávala stejná – obrana a 

útok.  Každý badatel, zabývající se Kalistou,  se tak ocitá pod tlakem těchto výkladů, 

přinášejících mnoho důležitých zjištění, detailních zpráv i řadu podnětných reflexí 

profesionálního historika. Pozornost však především přitahuje velmi invenčně vypracovaná 

autorova autostylizace, umně budovaný obraz vypravěče - svědka. Kalista systematicky a 

vlastně po celý život budoval ve svých početných vzpomínkách vysněný  a v praxi často 

voluntárně prosazovaný obraz sebe sama, tvůrčí osobnosti neprávem opomíjené a 

nedoceněné. Je velkou přednostní předložené práce, že se její autor s touto problematikou 

kriticky vyrovnal. „Bylo jeho (tj. Kalistova) osobní ambicí být pokud možno ve středu dění a 

nárokovat si ve vztahu ke svým vrstevníkům vedoucí pozice“ (s. 29); „motivy sebeobhajovné 

či sebeprezentační spolu se zklamáním z nikdy nenaplněné snahy stát se vůdčí osobností své 



generace byly těmi hlavními, proč se Kalista k Wolkrovi a počátku dvacátých let neustále 

vracel…“ (s. 217). 

V obsáhlé, téměř tisícistránkové práci (3367 poznámek pod čarou), se Vojtěch Malínek 

soustředil k pěti letům Kalistových aktivit (léta 1919 – 1924).  Zvolené téma pojednává  z  

různých pohledů. Chce „věnovat pozornost otázkám odlišné ontologické /?/ kvality (vlastní 

osudy Z. Kalisty, rozbor jeho beletristických textů,  analýzám dobové situace i myšlenkovému 

a ideovému vývoji Z. Kalisty“ (s. 49). Základní osu tvoří školní roky, v nichž jsou vždy 

zastoupeny  čtyři okruhy otázek. Autor nejprve sleduje v chronologickém sledu „základní 

události“ /Čas/. Druhý okruh nazvaný Lidé a spolky se zaměřuje na proměny vztahů Kalisty 

„k určujícím postavám dění v nejmladší literatuře“. Další část má název Časopisy a texty, 

čtvrtá Ideje a myšlení. Toto rozčlenění jednotlivých roků je natolik volné, že se téma přesouvá 

z jednoho okruhu do druhého, vede k mnohému opakování a variování jednotlivých faktů i 

problémů; četné odkazy („srovnej podrobněji na s.“, „blíže viz zde na s.“, „to však poněkud 

předbíháme“, „nyní vraťme se“, vztahy, „které budou ještě podrobněji načrtnuty  dále“ atd.) 

upozorňují na ztíženou možnost jev analyzovat.  

V kapitolce Pojmosloví marně hledáme zmínku o pojmu „pozice“, s kterým Malínek často 

pracuje. „Po kvapném vyklízení pozic z předchozích měsíců se Kalista na podzim 1922 

překvapivě rychle /?/ vrací zpět na důležité pozice v soudobé mladé litertuře“ (s. 621). Pojem 

„pozice“ předpokládá, že vymezíme mocenské pole, které pomocí tohoto pojmu můžeme 

sledovat. Jinak se nabízejí náhradní slova jako prestiž, osobní zadostiučinění, respekt nebo se 

lze obrátit k jadrnějším pojmenování, jak nám demonstruje sám autor: „Teige vyhrál na 

body…“ (s. 618). 

Předmětem Malínkova zájmu je především „složitá a proměnlivá síť osobních vazeb“, vztahy 

tehdejších mladých autorů, jednak v rovině osobní (přátelství, nedorozumění, rozchody, 

nenávisti) jednak v rovině spolkové, kdy všechny lásky a averze nabývaly ještě vyhraněnější 

podoby, protože jsou pojektovány do nadindividuální roviny. I samotná Kalistova díla jsou 

vpjata do těchto nastavených souvislostí.  

Základ Malínkova mikroskopického přístupu tvoří pramenné zdroje, především epistulární 

povahy, které velmi obšírně cituje (citáty tvoří více než třetinu textu). Autor provedl velmi 

důkladný průzkum pozůstalostí mnoha autorů a jeho zcela ojedinělé znalosti materiálu by 

měly být využity k přípravě edic s dokonalým komentářem (korespondence A. M. Píši, 

Františka Götze a d.). Díky těmto znalostem mohl Malínek opravit řadu omylů a nepřesností, 

které badatelé často mechanicky přejímali jeden od druhého. Vzhledem k četnosti citovaných 

listů by však bylo na místě alespoň stručně pojednat o zvláštnostech tohoto žánru. Jeho 



neveřejné určení otvírá cestu k bezprostřednosti a nehledanosti, k citovým nadsázkám, které 

zesilují akcent důvěrnosti.  V popředí je vždy autostylizační prvek, kterým se pisatel chce 

představit či zdůraznit jednoznačnost soudu nebo připoutat adresáta k vlastnímu osudu. 

Mnohé dopisy (jak zdůrazňuje Götz) jsou „chvatně psané“, mnohdy jako rychlá, nikterak 

uvážená reakce. U Malínka se často setkáváme  s tímto  světem šervátek, pomluv, zákulisních 

klevet, donašectví, rivalit, podrazů. Mládí ctižádostiví autoři dodali těmto piklům mladistvou 

prostořekost i bolestínství.  Samotná přítomnost tohoto způsobu komunikace však není nic 

neobvyklého. Korespondence autorů 90. let 19. století poskytuje obdobný materiál. Zdá se mi, 

že Malínek, tak kritický ke Kalistovým projevům,  je nekritický k těmto dopisovým zprávám 

a mnohdy mu uniká to podstatné: analýza estetických a ideologických dobových konstruktů, 

význam vznikajících osobitých poetik, iniciace některých projevů pro další proměny 

literatury. Příznačná je Malínkova věta: „Rozhodující momenty, které Kalistu stavěly mimo 

program Wolkrův a teze Devětsilu, je však dle mého mínění v tuto chvíli třeba hledat 

především v osobní rovině a osobních antipatiích“ (s. 425). Stačí se podívat na názorové 

spektrum, v kterém se Kalista tehdy pohyboval, na jeho básnické dílo, a srovnat proces, který 

vedl k spolupráci Teiga (řada jeho článků od Obrazů a předobrazů) a Wolkra jehož odpor 

proti eklekticismu, volní řešení rozkolísaných ideově estetických postulátů nemá s autorem 

Zápasníků pranic společného. Malínkovo soustředění k jednotlivostem, ke konkrétním 

událostem, vztahům a jejich kolizím jako by zastíralo dobový duchovní, estetický, 

ideologický a literární kontext. Klíčovým projevům věnuje malou pozornost, některé zcela 

opomíjí (dobové texty programové a kritické, básnické projevy blízké Kalistovi – Deml, Frič, 

klíčová role Josefa Hory). Jakoby se Malínek uvěznil do rámce, ktery mu Kalista určil. Pohled 

zevnitř mu zastírá pohled historika, který musí třídit, zobecňovat, hledat nadindividuální 

trendy. 

Malínkovi  nelze upřít obrovskou snahu dobrat se skrytých vztahů jednotlivých aktérů 

zkoumané scény. Neexistuje čtenář, který by se v jeho díle nesetkal s naprosto novým 

zjištěním, poukazem na souvislosti, které mu dosud unikaly. Jako každá významná práce 

vzbuzuje ovšem Kapitán generace? (Wolkrovo ironické pojmenování) mnoho podnětů pro 

kritické rozpravy. Je samozřejmé, že disertační práci Vojtěcha Malínka k obhajobě 

doporučuji.  
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