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Středem své pozornosti autorka učinila propletenec života a díla Dušana Paly, jakož 

i – a to ve vydatné míře – dějiny (včetně podmínek) jejich rezonance, vykládání. 

Vzhledem k tomu, že bude podrobně a kriticky sledovat právě tuto konkrétní recepční 

práci, vybavující Palu a jeho dílo určitými rámcujícími kontexty, není úplně 

samozřejmé, že si za východisko svého následného přibližování tak snadno bere 

pojmovou dvojici „existencialismu“ a „válečné generace“, čímž de facto prostě 

předjímavě adaptuje to, co Palovu zjevu přičetli (jak také poté ukáže) její předchůdci. 

Obě tyto (ve vztahu k Palovi přípravné) kapitoly sice působí kompaktně a pěkně 

modelují určité dobové konstelace, lze nicméně s napětím vyhlížet, jak a jestli se 

načrtnuté rysy vůbec s Palovým dílem nějak a vůbec setkají – ovšem, zejména 

v případě (evropského) „existencialismu“ (jak je hned patrno), leda po způsobu 

duchovní (myšlenkové, imaginativní) analogie, nikoli přímé inspirace apod. 

A tematizuje-li autorka (na s. 11) otázku Palovy ne/patřičnosti k určité „generaci“, je 

možná na místě se ptát, nejde-li vlastně o pseudoproblém, zvlášť když se tu mísí 

roviny faktického ne/stýkání, kontaktu na jedné straně a estetických spojitostí 

na straně druhé. Zdá se mi přitom, že autorčinou snahou je dobrat se – právě i 

v konfrontacích s dosavadními náhledy a nálezy – přesnějších „kontur osobnosti 

Dušana Paly“, což je jen dobře, byť představu, že by tak bylo možné nabýt 

„směrodatného“ základu k dokumentaci „smyslu lidské existence“ (s. 12), chápu jako 

poněkud přehnanou. Přiléhá však k určitému rysu autorčina psaní, který se projevil 

i v životopisné kapitole: jde o inklinaci k introspektivním konstrukcím a (souvisle 

s tím) k zintimňující, lyrizující obrazivosti. Co se týče prvního, přimlouval bych se 

(myslím, že v souladu se zmíněnou zpřesňující snahou) za větší obezřetnost 

v přebírání nejednou zjihle hagiografických, zasaženě patetických ohlédnutí Palových 

současníků, jeho otcem počínaje. To se týká, pro příklad, místa, kde autorka 

od otcovy vzpomínky na synovu dětskou estetickou citlivost a soucitnost klene tezi 

o obecně častém propojení „uměleckých vloh“ a „obrovské empatie“ a odhad: „možná 

by se dalo říci, že náš autor byl přímo hypersenzitivní“ (s. 14), uvést lze také 



konstatování, že Dušan Pala „převyšoval spolužáky svou individualitou a stavěl se 

na obranu slabších kamarádů“, měl „odvahu vzdorovat a hájit vlastní stanovisko“ 

(s. 15), a i dál různá autorčina tvrzení o Palově chtění, touze („po hledání hlubší 

podstaty“, s. 16) apod. Příkladem druhé z inklinací (provazující se tu příznačně 

s první) budiž toto: „Pala dýchal [protektorátní „vzduch“] zhluboka a celou svou 

bytostí. Soucitně pohlížel na své přátele bez příležitosti jim podat pomocnou ruku, 

s jedinou možností tichého vzdoru proti degradaci člověčenství. Mizející hodnoty 

a absolutní nejistota doby zasely v citlivé duši skepsi a téměř sedm let ji zalévaly.“ 

(s. 15) Po větší střídmosti volá, podle mého, i pasáž: „Je možné, že doba našemu 

výtvarníkovi odebrala barev a zůstavila mu jen šeď, již vyléval ve svých textech.“ 

(tamtéž), jinde autorka D. Palu vyhlíží jako „lidskou bytost s barevnými a harmonicky 

znějícími sny, které sice po několikaletém znásilňování vybledly a umlkly, ba se přímo 

zkroutily za jekotu sirén do té nejhrůznější podoby“ (s. 20), o několik stran dál 

přirovnává redakční zkomolení Palových textů (tyto „parazitující prvky“) 

k „chomáčům jmelí“, přimykajícím se „ke koruně stromu, jehož celkový vzhled 

mohou hyzdit a zároveň také zdobit“ (s. 25). Tento soubor příkladů nemá autorčinu 

práci parodovat, má spíše upozornit na rizika spojená s podobným formulačním 

uvolněním, jež jinak lze číst také jako sympatický signál autorčina zaujetí. To se 

ostatně projevuje v ochotě a nakonec i schopnosti přemýšlivě stopovat recepční osud 

Palova díla i v drobných publikačních událostech a v nejzazších nuancích variant, 

v nichž byl nebo mohl být ten který Palův text – takto básně Trpká a Barikáda – 

čtenářům k dispozici (co se interpretace Barikády týče, nejsem si jistý, zda 

předposlední verš „Že ruce holé jsou? Vždyť máme jásot, smích!“ má opravdu čtenáři 

dovolit „zasmát se nad nesmyslností lidského počínání a existence vůbec“, s. 31). 

Je trochu škoda, že podobně autorka neprodlévá i u dalších básní a vlastně jen 

následuje dosavadní recepční trajektorii, když najednou konstatuje: „Básnickou 

sbírku Krev a popel jsme si již představili a došli jsme ke zjištění, že pravděpodobně 

nebyla vyvrcholením autorovy tvůrčí energie“ (s. 34), a přesouvá se k prózám knihy 

Krev a popel, rekonstruujíc postupně posuny v jejich literárněkritické 

i literárněhistorické konceptualizaci. Tuto polohu poté střídá krátce zřetel kriticko-

ediční (v nové traktaci Palova „dopisu příteli“), v závěrečné kapitole se pak autorka – 

ve zdůraznění určitých rysů Palovy poetiky, jež chápe jako klíčové – nanovo přimyká 

k jeho textům, důvtipně mobilizujíc jejich významový (symbolický, noetický) 

potenciál, byť místy už jako by bez zřetele k otázce po hranicích specifického, 



autorsky jištěného „sémantického gesta“; to je ostatně v souladu s tezí, jíž svou práci 

uzavírá: „Strážcem života a díla Dušana Paly se tak stává každý jeho čtenář.“ (s. 52). 

Vzdor nadneseným výhradám lze konstatovat, že Alena Zlámalová prokázala 

schopnost vícestranně soustředěného, přemýšlivého a ve výsledku koherentního 

pojednání zvoleného tématu: její bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení výborně či velmi dobře, dle průběhu obhajoby. 
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