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Tématu osobnosti historika, básníka a kritika Zdeňka Kalisty se Vojtěch Malínek věnuje 

dlouhodobě; prvním významným odborným počinem byla jeho diplomová práce Zdeněk 

Kalista jako literární kritik, obhájená v Ústavu české literatury a literární vědy v roce 2006. 

Ještě téhož roku byla tato práce oceněna Bolzanovou cenou. Již tehdy tato práce svou 

kompozicí a způsobem problémového uchopení poukazovala na potenciál Votěcha Malínka 

jako autora. Původně zamýšlený cíl, tedy práce mapující v základních souvislostech celé dílo 

Zdeňka Kalisty jako básníka a kritika s přihlédnutím k pozdější historické praxi se během 

přípravy stále více prolamoval k řešení konkrétních, na prvních pohled (na pozadí původního 

záměru) dílčích, přesto podstatných souvislostí. Relativně široký záběr, usilující o mapování 

literární aktivity Zdeňka Kalisty se stále více zužoval ve snaze zachytit a charakterizovat 

potenciál značného kvanta pramenného materiálu, který byl Vojtěch Malínek schopen 

shromáždit a utřídit.  

Prokázala se tu rovněž autorova schopnost mapovat zvolený materiál v grandiózním 

rukopisném rozmachu, který však netrpěl popisností ve vnějškovém slova smyslu a pokoušel 

se upřesnit a rozvinout dosud neznámé nebo dosavadními literárněhistorickými výklady 

nepřesné či posunuté vazby. Podrobná a heuristicky vyčerpávající charakteristika 

zkoumaného pramenného materiálu se tak jako v mozaice skládala do kýženého portrétu 

osobnosti, která postupně vystupovala v mnohdy dosud nespatřeném světle či odstínu. Na 

druhé straně byl ovšem už tehdy diplomant metodologicky nucen řešit problém, spojený 

s důrazným akcentem na výchozí pramennou matérii, který svým způsobem a do určité míry 

vytěsňoval širší dobové kulturní a umělecké vazby. Jakkoli se miska vah často zvracela ve 



prospěch detailní materiálové sondy, i tak mě zaujala diplomantova snaha hledat vyváženost 

v obecnějších kulturních souvislostech; výsledek – charakteristika Kalistova kritického typu, 

byl, domnívám se, zcela uspokojivý a vysoce převyšoval nároky kladené na magisterskou 

práci. 

 V okamžiku, kdy jsme spolu s Vojtěchem Malínkem začali uvažovat o tematickém 

vymezení disertační práce, rozhodli jsme se tedy postupovat spíše tímto „dílčím“ směrem a 

abdikovali jsme před původní myšlenkou knižní monografické studie o celkovém díle této 

pozoruhodné osobnosti. Vědomí širšího zhodnocení Kalistova působení v době dvacátých a 

třicátých let proto přivedlo k myšlence věnovat pozornost detailnějšímu zmapování Kalistova 

místa coba básníka, kritika a organizátora v generaci dvacátých let, o němž dosud literární 

historie uvažovala spíše z perspektivy Kalistových souputníků, jako byli Jiří Wolker, 

František Götz, A. M. Píša či posléze zejména Karel Teige. Tváří v tvář materiálu zejména 

epistolární povahy, který doktorand shromáždil v úctyhodné míře, postupně vykrystalizovala 

myšlenka zúžit výchozí perspektivu ještě výrazněji, a to na první čtyři, respektive pět z řady 

důvodů klíčových let Kalistova pražského působení. Při vědomí původního záměru postihnout 

nejen silokřivky proměn Kalistova raného básnické, kritického a organizačního působení, ale 

také širší dobový kulturní a generační kontext a určující souvislosti Kalistova osobního života, 

tak Vojtěch Malínek založil kompozici, která je základně určována tokem jednotlivých let, 

zásadními impulzy Kalistova soukromého života a zejména milníky jeho tvůrčí, básnické, 

kritické  a organizační aktivity, jejímž prostřednictvím se mladý ambiciózní básník a kritik 

pokoušel vetknout svoji mnohdy značně rozvětvenou, ideologicky i esteticky vyhraněnou vizi 

založení moderního umění do soudobých domácích kulturních souvislostí. 

 Za podstatné a přínosné momenty této práce považuji jednak autorovu zevrubnou 

snahu snést dostupný pramenný materiál (zejména epistolární a publicistické provenience), 

uspořádat jej tak, aby jeho výpovědní hodnota neztrácela na své autenticitě a přinesla 



odpovídající podněty pro historickou modelaci sledované postavy a kontextu, v němž se 

pohybuje. Dále pozitivně hodnotím snahu sledovat proměny Kalistova osobního a zejména 

tvůrčího života v neustálé konfrontaci s názory a stanovisky jeho generačních souputníků a 

oponentů, jimž jsou věnovány samostatné kapitoly.  Jakkoli jsou tyto mikroportréty, jež se 

často v textu vracejí s určitou časovou proměnnou, bezpochyby „kalistocentrické“, umožňují 

nám pozorovat v perspektivě Kalistových stanovisek proměny dalších podstatných 

generačních osobností a zpětně také zrání klíčové postavy.  

 Důraz na pramenný materiál s sebou rovněž nese určité kritické momenty, kterým se 

nevyhnula ani tato práce. Jde o určité autorovo zatížení tématy a problémy, které jsou řešeny 

v korespondenci a které tak tvoří určitý horizont, který možná pro mladíky z počátku 

dvacátých let mnohdy velice urputně hledaným a hájeným horizontem skutečně byl, nicméně 

historik by měl prokázat snahu vést svůj pohled za tento dobově podmíněný úhel pohledu. 

Jedná se mi zejména o vztah ke starší generaci. Vojtěch Malínek se o tento přesah 

prokazatelně snaží (viz zejména pasáže o S. K. Neumannovi), nicméně i Neumannova figura 

je rovněž daná souvislostmi epistolárního diskurzu a tím se stává součástí tohoto horizontu. 

Specifickým problém a spíše výzvou k doplnění tohoto problému by mohla být otázka vztahu 

mladých k osobnosti Čapkově či Šaldově, který se v korespondenci do značné míry neřeší, 

jehož důsledky pro jejich aktuální orientaci jsou však zřejmé. Celkový zvolený výkladový ráz 

práce tváří v tvář převažujícímu typu zpracovávaného materiálu pochopitelně modifikuje také 

způsob charakteristiky původní Kalistovy básnické tvorby – analýzy jednotlivých sbírek 

dovyslovují tvářnost Kalisty – kritika a organizátora, spíše než tvůrce specifického 

básnického světa. Jistý ostych (domnívám se) za na materiálově nahuštěný text vede autora 

často k jazykovým „ozvláštněním“ (lexikální i syntaktické, zpravidla archaizující povahy či 

čerpající ze sportovní terminologie), které jsou ostatně podle mého mínění nadbytečná – 



vždyť přece řada zápletek, které autor na základě pramenného materiálu velice citlivě rozvíjí, 

je natolik čtenářsky přitažlivá a vděčná, že nepotřebuje dalších přísad… 

Konfrontace různorodých epistolárních a dalších dobových archivních materiálů, 

jejich historické posouzení a hledání souvztažností a rozporů v jejich tvrzení, pak implikuje 

další podstatný pozitivní rys práce Vojtěcha Malínka, a tím je snaha hledat kritický úhel 

pohledu při hodnocení jednotlivých pramenných tvrzení a zejména hledat svůj poměr ke 

klíčové postavě práce. Osobnost mladého Zdeňka Kalisty se v perspektivě výkladu Voltěcha 

Malínka ukazuje jako složitá, v mnohém vyhraněná a řadu vztahů vyhrocující postava, 

zatížená ambicí pořádat sled aktuálních podnětů výhradně podle vlastního přesvědčení a 

osobnostní perspektivy; složitost jejího vývoje však umožňuje literárnímu historikovi, který 

dokázal nalézt od této perspektivy určitý podstatný odstup, vytvořit perspektivu, jež dává 

možnost nahlédnout složitý dobový kontext v nezaměnitelné podobě. A to se myslím v práci 

mgr. Vojtěcha Malínka podařilo. 

Disertační práci Kapitán generace? Zdeněk Kalista a nejmladší česká literatura 

v letech 1919-1924 velice rád doporučuji k obhajobě.  
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