
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Matúše Guizara: 

 Otázky národnej identity v dielach maďarskej emigrácie  od roku 1945 až do súčasnosti 

  

Autor předložené práce si téma zvolil sám. Vedl ho k tomu zájem o danou problematiku, 

jakož patrně i nepříliš rozsáhlá doprovodná odborná literatura. Její absence bývá velkou 

výzvou pro každého, kdo se o neprobádané oblasti literární historie zajímá. V takových 

případech je obzvlášť důležité, aby se autor práce adekvátně věnoval jednak teoretickým 

otázkám, které s danou problematikou souvisejí, jednak interpretacím konkrétních textů, 

spadajících do zkoumané oblasti. Neméně důležitá je zvolená metoda, která má být adekvátní 

a přiměřená rozsáhlému korpusu, obrovskému množství textů, které náležejí do zkoumané 

kategorie maďarských děl. Úkol autora této bakalářské práce byl o to náročnější, že samotné 

uchopení kategorie „národní identity“ vyžaduje multidisciplinární přístup a má mnoho 

aspektů. Národní identita je konstrukt s mnoha proměnnými a má koneckonců relativně jistou 

platnost jen u každého individua zvlášť; je psychickým faktem, a jako taková je nesnadno 

uchopitelná. To však neznamená, že taková fakta jsou co do svého vlivu na historické dění či 

z hlediska odborného zkoumání nedůležitá či druhořadá, spíše naopak.  

Patrně právě na základě těchto, resp. podobných úvah strukturoval autor svou bakalářskou 

práci a rozdělil ji do přehledných kapitol, které se věnují výše uvedeným otázkám. To, že se 

autor k samotným rozborům textů dostane až ve druhé polovině práce, není v mém chápání 

nedostatek, nýbrž to naopak svědčí o promyšlenosti celého konceptu.  

V první kapitole, věnované otázkám národa, národní identity a vědomí národa, osvědčil 

Matúš Guizar schopnost orientovat se v náročné odborné literatuře, druhá kapitola pak 

dokládá nejen jeho adekvátní jazykovou připravenost četby původních maďarských 

odborných textů, ale i jeho schopnost stručně a jasně abstrahovat z množství informací a dat 

ty podstatné a z hlediska sledované tematiky klíčové momenty, události a fakta. Škoda, že v 

autor v závěru práce neartikuloval tezi, že zatímco (zpravidla) konzervativní maďarský 

společenský diskurz v průběhu téměř celého 20. století (ale i v současnosti) zdůrazňuje 

význam domova, vlasti a národa, společenská praxe, především právě aktuální politika, své 

občany ze země svým jednáním z tohoto domova vyháněla. Zůstaneme-li u literatury, 

nejkřiklavějším příkladem tohoto fenoménu ze zkoumaných autorů je Sándor Márai.  

Třetí kapitola svědčí jednak o tom, že autor předkládané bakalářské práce má vynikající 

interpretační dovednosti, jednak dokládá jeho metodologickou disciplinovanost: ačkoli díla 

zkoumaných autorů nabízejí celou řadu jiných možností analýzy, autor se jimi nenechá zlákat 

a cílevědomě sleduje jen vytčené aspekty. Úctyhodný je jeho kritický odstup od textů 

analyzovaných velikánů maďarské literatury; neváhá například označit některé jejich 

formulace za stereotypy, a zpravidla se nemýlí.  

Za velmi trefnou a kreativní považuji kategorizaci analyzovaných autorů jakožto příklady 

emigranta jako permanentního kritika (Márai), asimilovaného nostalgika (Lénárd), bojovníka 

za svobodu (Faludy) a člověka bez domova (Kristóf). Autor je si vědom, že se nejedná o 



nějakou definitivní a uzavřenou typologizaci emigrantské maďarské literatury, nicméně nabízí 

jeden z možných pohledů, který umožňuje jednak doplnění o další jména maďarských autorů, 

jednak konkrétnější rozšíření, a to i na základě historického přehledu o činnosti 

emigrantských spisovatelů, který Matúš Guizar sám podává ve 2. kapitole své práce. Zcela 

určitě se tu nabízí příklad autorů, kteří i emigraci reprezentovali výrazně nacionalisticky 

laděnou literaturu (např. A. Wass).   

Vedle vytčených kladů má předkládaná bakalářská práce i dílčí nedostatky, z nichž některé 

(krom překlepů ve jménu Sándora Lénárda apod.) uveďme: V souvislosti s dílem Ágoty 

Kristóf M. Guizar píše: „Iným motívom, cez ktorý možno sledovať obmedzenie národnej 

maďarskej identity, je zmienka o tom, ako sa maďarský hymnus stal zakázanou piesňou.“ (s. 

68) I v tomto případě se jedná o moment, který je v díle samotném i z hlediska tématu 

bakalářské práce nepochybně důležitý, všímá si ho i maďarský literát András Petőcz ve své 

studii Agota Kristof, a svájci magyar frankofón regényíró 

(http://www.petoczandras.eu/konyvek/analfabeta.html), jenž ovšem dodává, že toto období 

v Maďarsku platilo jen krátce, po sovětské okupaci země v roce 1956. Maďarská hymna se 

ale jinak těšila a těší mezi Maďary neustále nezpochybnitelné úctě, již nezpochybňovali ani 

maďarští komunisté. Nedostatkem spíše formulačního rázu je poněkud zavádějící označení 

Endre Adyho, jehož lze jistě označit třeba za mimořádně významného básníka a publicistu, 

klíčového autora první generace, ba i za symbol Nyugatu, za „zakladajúceho člena“ (s. 16) 

Nyugatu. Lidsky zní bezpochyby velmi sympaticky Guizarova věta, že „národ a národní 

povaha … ani dnes nie je pre súčasného človeka žijúceho v globálnom svete natoľko 

určujúca“, a jistě koresponduje i s myšlenkami Arnošta Gellnera, jenž ve své knize Národy a 

nacionalismus nevěstil nacionalismu dlouhého trvání. Slovy Petra Rákose z recenze k dané 

knize k tomu jen dodávám: „Budiž tedy skvělá Gellnerova kniha vítána ve chvíli největší 

potřeby poučení a nejmenšího důvodu k optimismu.“ 

Tyto drobné výtky však nic nemění na podstatě, že se jedná o zdařilou, s velkou erudicí 

napsanou bakalářskou práci, která by mohla mít své pokračování v práci diplomové, rozšířené 

případně o další typy emigrantské maďarské literatury, popř. konfrontované s dalšími 

obdobnými literaturami střední Evropy. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat známkou výborně. 

 

Praha, 24. 8. 2018      E. Gál 

      vedoucí bakalářské práce 
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