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Abstrakt

Disertační  práce  je  věnovaná  otázce  filozofických  souvislostí  v  tvorbě  maďarského 

spisovatele  Sándora  Máraiho  (1900–1989).  V  první  kapitole  práce  se  věnuji  upřesnění 

metodologického  hlediska.  Zkoumám  hlavně  problematiku  hermeneutiky  chápané  jako 

metodologii literárněvědného výzkumu. Jako příklad uvádím a kriticky reflektuji tři pokusy 

rozvoje  hermeneutiky  na  ryze  literárněvědné  půdě:  jsou  to  návrhy  Hanse  Roberta  Jausse 

(recepční  estetika  a  jeho  literární  hermeneutika),  Petera  Szondiho  (materiálová  literární 

hermeneutika)  a Richarda  Palmera  (hermeneutický  manifest).  Konstatuji  nemožnost 

zformovaní univerzální metody literární hermeneutiky. Ve filozofii Hanse Georga Gadamera 

hledám jeho hypotetickou literární teorii, tj. Gadamerovy přístup k interpretaci literárního díla 

a na tomto základě uvádím principy hermeneutického modelu analýzy literárního textu, který 

budu používat při interpretaci Máraiho tvorby. Dalšímu ujasnění přijaté interpretační pozice 

slouží část věnovaná vztahu filozofie a literatury. V trojité, zužující se tematické perspektivě 

se zabývám vztahem literatury a vědění  vůbec,  poté  otázkou vztahu literatury a filozofie. 

Tímto postupem se dostávám k otázce, v čem spočívá „filozofické“ čtení literatury.

Toto  teoretické  východisko  je  v  dalších  kapitolách  použité  k  analýze  a interpretaci 

Máraiho tvorby.  V druhé kapitole  zkoumám celou Máraiho románovou tvorbu z  hlediska 

jejího vztahu s filozofií. V první fázi ukazuji filozofické základy specifického typu románu, 

který vytvořil Márai a o kterém se dokonce dá říci, že je to jeho vlastní quasi teorie románu. 

Z důvodu velikosti korpusu primárních textů byly specifikovány konkrétní tematické skupiny 

Máraiho románů, což umožnilo jasnou, logickou a důslednou analýzu a poukázalo také na 

společné  náměty  románů.  Podkapitoly  jsou  věnované  následujícím  skupinám  románů: 

(1) tzv. „krizové  romány“,  charakteristické  pro  Máraiho  romány  z  období  30.  a  40.  let; 

(2) románový cyklus A Garrenek műve (Dílo rodiny Garrenů); (3) romány z období autorova 

emigrace, které lze popsat jako „historické kamufláže“; (4) esejistické romány, o kterých je 

také  možné  mluvit  ve  smyslu  intelektuální  autobiografie  autora.  Analýzy ukazují  nakolik 

a jakým  způsobem  se  různé  myšlenky  evropské  filozofie  (počínaje  antickou  filozofií 

a filozofickými proudy 20. století konče) objevují v jednotlivých románech.
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Ve třetí  kapitole  se  věnuji  otázce autobiografičnosti  Máraiho tvorby.  Konfrontuji  také 

výsledky analýz s obsahem jeho nerománové tvorby, tj. s publicistickými texty a deníkem. 

Odpovídám na otázku, nakolik byly filozofické prvky vědomým používáním a pokračováním 

tradic, a popisuji evoluci Máraiho zájmů a postojů vůči daným filozofickým koncepcím.

V poslední, čtvrté kapitole určím základní pojmy jak samotné Máraiho tvorby, tak i jeho 

světonázoru. Tento specifický „Máraiho slovník“ definuji jako výraz jeho praktické filozofie 

(phronesis). Zároveň také ukazuji, že v případě maďarského spisovatele máme co do činění 

nejenom s inspiracemi, resp. exemplifikacemi různých filozofických koncepcí v literárních 

textech,  ale  také  s jeho  vlastní  reflexí,  která  ve  své  podstatě  má  filozofický  (ale  také 

hermeneutický) charakter.
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