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Posudek vedoucího bakalářské práce Aleny Zlámalové
Recepčně estetické problémy literárního díla Dušana Paly

 

Jako  předmět  a  cíl  své  bakalářské  práce  zvolila  Alena  Zlámalová  recepčně  estetické

problémy  díla  Dušana  Paly  (1924-1945),  který  krátce  skončení  války,  jednadvacetiletý,

dobrovolně odešel ze života a který se do české literatury vrátil po šesti desetiletích novým

vydáním povídek  Stromy a kamení (1947/2013).  Již  tyto okolnosti ozřejmují,  že literárně-

estetická recepce Palova díla je v jeho zvláštním případě úzce spojená s jeho biografií, a také,

že tato recepce zůstává stále otevřená již proto, že Palova literární pozůstalost čeká dosud na

své zpracování.  Předkládaná práce Aleny Zlámalové,  jejíž  výsledek  je  podepřen o pečlivý

archívní  výzkum Palovy literární  pozůstalosti, je  prvním krokem. Metodicky vychází  Alena

Zlámalová z hermeneutické pozice recepční estetiky (zejm. Karlheinze Stierleho) a zde bych

vyzdvihl,  že autorka nezůstává jen u konstatování  teoretických postulátů,  nýbrž  uplatňuje

hermeneutickou metodu při srovnávání a sofistikované interpretaci textových variant Palovy

básně  Barikáda (1945),  jíž  Pala  věnoval  – jak  autorka  ukazuje  – zvláštní  pozornost.  V

souvislosti se zdánlivě malými odchylkami mezi autorskou a tištěnou verzí Alena Zlámalová

ukazuje  „jak malý prvek, jako je prefix, dokáže měnit způsob recepčního procesu“ (s.  28).

Mluví v této souvislosti výstižně o heperbolizaci, kdy se detail, jak malá část vyčleněná nebo

vypadávající z celku, stává určitou formou nebo mikrostrukturou vědění.

Objevitelem, možno říci, Dušany Paly byl Václav Černý, který Palovi věnoval pozornost v

Druhém sešitu o existencialismu, který však mohl vyjít až v roce 1992, a který Palu hodnotí,

po boku Jiřího Ortena, jako největší naději české existenciální prózy. Alena Zlámalová proto

také  v  úvodní  kapitole  skicuje  ideový  kontext  existencialismu  a  české  literární  generace

válečných let, přičemž reflektuje a diskutuje nejdůležitější  studie, které byly dosud Palovu

dílu věnovány, což je vedle zmíněné kapitoly Václava Černého především studie Vladimíra

Papouška (Existencialisté a úvodní studie pro nové vydání Stromů a kamení) a neopomíjí ani

studentské práce, věnované Palovi.

Po biografické kapitole, v níž se Alena Zlámalová zabývá také přijetím začínajícího Paly u

jeho literárních mentorů Fráni Šrámka a Josefa Knapa, který také připravil k vydání soubor

povídek  Stromy  a  kamení (1947),  věnuje  autorka  pozornost  Palovým  nepublikovaným

románovým pokusům (Propast a Velký Pátek) a jejich kritice.

Přínosná  je  kapitola,  v  níž  se  Alena  Zlámalová  zabývá  Palovými  časopisecky

publikovanými básněmi  Trpká  a  Barikáda, a srovnává varianty básně  Barikáda, obsahující z

recepčně  estetického  hlediska  zajímavé  významové  posuny.  Palův  dobrovolný  odchod  ze

života krátce po osvobození, v době nové naděje a začátku, staví také jeho dílo do zvláštního

světla.  Navzdory  entuziasmu,  který   Barikáda evokuje,  uchovává si  tato  báseň pod svým

„povrchem“  určitou  enigmatičnost,  která  interpretaci  básně  problematizuje  již  aluzí  na

Kristův smrtelný zápas z Lukášova evangelia („jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve“, Lukáš

22,  44)  v  úvodní  strofě  Palovy  básně:  „Pot  kanul  v  ssedlou  krev“.  Do  (para)sakrálního
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interpretačního rámce básně by zapadala (spolu s motivy: „korouhev“, „chorál“, „žal“) rovněž

autorčina interpretace verše „Granáty vypučely“, odkazující k jádrům granátového jablka jako

symbolu spojení života a smrti, znovuvzkříšení a spásy (např. ikonografie granátového jablka v

rukou  Panny  Marie  –„nové  Evy“,  jako  symbol  Kristovy  spasitelské  oběti  a  vítězství  nad

prvotním hříchem). Třebaže Palou samotným v jeho dopise příteli na rozloučenou zmiňovaná

„noetická skepse“ a ztráta smyslu života jako přímé důvody jeho sebevraždy, s křesťanskou

etikou kolidují (v neposlední řadě i pointa básně Barikáda), zůstávají ve vztahu k jeho textům

interpretační výzvou.

 Velmi zdařilá je pátá kapitola práce „Spojování neslučitelného v díle a životě Dušana

Paly“,  v  níž  se  Alena  Zlámalová  zabývá  principem  ambivalence  a  oxymórní  strukturou

Palových motivů. Podnětné jsou její poznámky k sémantice barevných kontrastů v Palových

básních (ve sbírce Krev a popel) i prózách (zvláště spojení červených a šedých odstínů) i další

postřehy, které bude jistě možné využít  pro další  zkoumání Palova díla.  Pala byl  výtvarně

nadán a původně se chtěl  věnovat výtvarnému umění. Tato jeho záliba se promítá již do

sbírky Krev a popel, kde je např. poměrně rozsáhlá báseň Rembrandt, jenž patřil k Palovým

obdivovaným  mistrům.  Podle  Aleny  Zlámalové  „se  oxymórní  spojení  podílí  především  na

zintenzivnění prožitku bezvýchodné situace a posílení atmosféry skepse“ (s. 48). Ambivalence

a oxymórní poetika proniká, jak autorka ukazuje, také do Palova životního pocitu a vidění

světa až k přijetí absurdnosti existence v aktu sebezničení. Zde, ve vědomém rozhodnutí pro

„rozloučení se s bytím“, spočívá také zásadní rozdíl mezi Palou a v mládí zemřelými básníky

jako Wolker nebo Mácha. Možná by se toto radikální gesto jednadvacetiletého básníka dalo

interpretovat jako tragické potvrzení myšlenky Waltera Benjamina z konce třicátých let, že

sebevražda  je  kvintesencí  moderny  a  celá  moderna  epochou  zjevné  i  skryté  fascinace

sebevraždou.

Jak  z  výše  uvedeného  vyplývá,  představuje  práce  Aleny  Zlámalové  samostatný,  v

nejednom ohledu a pro další interpretaci Palova díla přínosný a podnětný výkon, zřetelně

převyšují standardní bakalářské práce, přesvědčující vyzrálostí, schopností teoretické reflexe a

metodologické konceptualizace a v neposlední řadě i velmi kultivovaným jazykem.

Proto navrhuji jednoznačně hodnocení „výborně.“
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