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1. Formulace cíle práce

Tématem doktorské  disertační  práce  jsou filozofické  souvislosti  v  literární 

tvorbě maďarského prozaika Sándora Máraiho, jednoho z nejdůležitějších tvůrců 

maďarské literatury 20. století. Jeho tvorba a spisovatelská kariéra prošla mnoha 

fázemi. Byl jedním z nejpopulárnějších a nejvíce ceněných tvůrců v Maďarsku ve 

30. a 40. letech 20. století. Poválečná maďarská politická situace ho však přinutila 

emigrovat. Konsekvencí jeho rozhodnutí byl pak zákaz publikování prací tohoto 

autora v jeho vlasti. Více než čtyřicet let nebyl Márai v Maďarsku přítomen nejen 

jako občan, ale ani jako spisovatel. Teprve změna režimu a konec éry komunismu 

mu  přinesly  náležité  místo  v  panteonu  maďarské  literatury.  Od  momentu 

literárního návratu do vlasti, ke kterému došlo až po jeho smrti, byl umístěn na 

literární  piedestal  a  okolo  jeho  díla  se  v  Maďarsku  v  první  fázi  (obnovené) 

recepce vytvořila atmosféra obecného obdivu, kterou narušovaly pouze nepočetné 

kritické hlasy. Během posledních 30 let  se Márai ze  zapomenutého spisovatele 

změnil  v  klasika  nejen  literatury maďarské,  ale  také  evropské a  světové.  Tato 

disertační práce je první hlubší analýzou Máraiho díla ve filozofické perspektivě. 

Hlavním cílem mého výzkumu je  prokázat,  že  ačkoliv Márai  filozofem nebyl, 

jeho  tvorba  je  s  filozofií  úzce  spjata.  K tomuto  cíli  směřuji  ve  třech  dílčích 

krocích,  které  samy  o  sobě  reprezentují  v jistém  slova  smyslu  částečné, 

samostatné cíle. Zaprvé je to analýza Máraiho románové tvorby z hlediska jejího 

vztahu s filozofií, zadruhé je to otázka autobiografičnosti této tvorby a analýza její 

komplexnosti a koherentnosti a zatřetí pokus o určení obrysů Máraiho vlastního 

filozofického  postoje.  Těmto  třem  cílům  odpovídají  jednotlivé  analytické 

kapitoly.

Disertace je rozdělena do čtyř kapitol. První, teoretická kapitola je věnována 

detailní diskusi zvolené metodologie a určení interpretační pozice. Kapitoly druhá, 

třetí  a  čtvrtá  jsou  praktickou,  analytickou  částí  práce.  V  druhé  kapitole  jsou 

představeny  analýzy  jednotlivých  Máraiho  děl,  která  navazují  na  filozofii  – 

počínaje  antickou  filozofií  a  filozofickými  proudy  20.  století  konče.  Ukazuji, 

nakolik  různé  filozofické  směry  působily  na  Máraiho  tvorbu  a  také  jakým 

způsobem fungují  v  jeho  dílech.  Druhá  kapitola  je  rozdělena  na  podkapitoly, 

jejichž uspořádání a meritorní obsah ukazují vývoj zájmů o filozofii maďarského 
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spisovatele  paralelně.  Třetí  kapitola  je  věnována  otázce  autobiografičnosti 

a popisu evoluce Máraiho zájmů a postojů vůči jednotlivým filozofickým směrům 

a také analýze toho, nakolik autor vědomě navazoval z vlastního přesvědčení na 

různé  filozofické  proudy  nebo  do  jaké  míry  byly  reakcí  na  přečtené  knihy. 

V poslední,  čtvrté  kapitole  –  kterou  lze  také  považovat  za  určité  shrnutí 

dosažených  poznatků  –  se  zabývám  Máraiho  vlastní  praktickou  filozofií 

(phronesis).  V  tomto  kontextu  představuji  základní  pojmy,  které  vyznačují 

tematiku samotné tvorby i jeho světonázor. Tento specifický „Máraiho slovník“ 

ukazuje  máraiovské  chápání  literatury,  jak  viděl  roli  spisovatele  a  jak  chápal 

takové pojmy jako humanismus, kultura, civilizace, jazyk atd.

2. Primární a sekundární literatura

2.1 Primární literatura (korpus)

Samotná  zkoumaná  literatura  čili  korpus  zkoumaných  Máraiho  textů,  byl 

omezen na romány. Jsou to následující tituly (celkem 291 titulů):

 1. A mészáros, 1924 (č. Řezník, 2004 spolu s románem Odkaz Ester)

 2. Bébi vagy az első szerelem, 1928 (Bébi aneb první láska)

 3. Idegen emberek, 1930 (č. Cizí lidé, 1939)

 4. Csutora. Kutyaregény,  1932 (č.  Štěně,  1942;  Čutora: pes s charakterem, 

2005)

 5. A sziget, 1934 (Ostrov)

 6. Egy polgár vallomásai, 1935 (č. Zpověď, 2003)

 7. Válás Budán, 1935 (č. Noc před rozvodem, 2006)

 8. Eszter hagyatéka, 1939 (č. Odkaz Ester, 2004)

 9. Déli szél, 1939 (č. Jižní vítr, 2004 spolu s románem Odkaz Ester)

 10. Vendégjáték Bolzanóban, 1940 (č. Host v Bolzanu, 1942)

 11. Szindbád hazamegy, 1940 (Sindibád se vrací domů)

 12. Az igazi, 1941 (Ta pravá, česky spolu s Judit... és az utóhang pod názvem 

Judita, 2005)

 13. A gyertyák csonkig égnek, 1942 (č. Svíce dohořívají, 2001)

1 Celkový počet se pohybuje mezi 29 a 31 díly a závisí na tom, jak chápeme cyklus A Garrenek 
műve.
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 14. Sirály, 1943 (Racek)

 15. A nővér, 1946 (Sestra)

 16. Béke Ithakában, 1952 (Mír v Ithace)

 17. Sann Gennaro vére, 1965 (Krev sv. Januária)

 18. Ítélet Canudosban, 1970 (Ortel v Canudosu)

 19. Rómában történt valami, 1971 (V Římě se něco stalo)

 20. Föld, föld!…, 1972 (č. Země, země…!, 2004)

 21. Erősítő, 1975 (Posilovač)

 22. Judit... és az utóhang, 1980 (č. Judita, 2005)

 23. Harminc ezüstpénz, 1983 (Třicet stříbrňáků)

 24. Szabadulás, 2000 (Osvobození)

 25. Szívszerelem,  2001  (č.  Rubínové  srdce,  2004  spolu  s  románem 

Odkaz Ester)

 26. Hallgatni akartam, 2013 (č. Chtěl sem mlčet, 2019)2

 27. cyklus A Garrenek műve, 1988 (Dílo rodiny Garrenů):

 1. Zendülők (Rebelové)

 2. Féltékenyek (Žárlivci), Féltékenyek: Az idegenek (Žárlivci: Cizinci)

 3. Sértődöttek (Uražení):  A hang (Hlas),  Jelvény  és  jelentés (Odznak 

a hlášení) / Utóhang. Sereghajtók (Epilog. Opozdilci).

2.2 Sekundární literatura a dosavadní stav zpracování problému

Tvorba maďarského prozaika zůstává i třicet let po jeho úmrtí neuzavřenou. 

Máraiho rukopisy se nacházejí ve vlastnictví Petőfiho literárního muzea (Petőfi 

Irodalmi  Múzeum)  v  Budapešti,  které  se  stalo  svým  způsobem  výzkumnou 

základnou  této  tvorby.  Vydává  výbory  publicistiky,  které  jsou  roztroušené  po 

různých periodikách (včetně překladů rakouských a německých článků),  dosud 

nepublikovaná díla (např. román Szabadulás /Osvobození/ napsaný v roce 1945) 

či postupně kompletní spisovatelův deník (od roku 2006 jako  A teljes napló čili 

Úplný  deník).3 Snaží  se  rovněž  aktualizovat  bibliografickou  databázi 

2 Romány Szabadulás, Szívszerelem, Hallgatni akartam byly vydány posmrtně.
3 Márai svůj deník, který psal od roku 1943, vždy jednou za několik let prohlédl, vybral z něj 

určité  vpisy,  zredigoval  jej  a  vydal.  Za  jeho života  vyšlo pět  svazků,  šestý (vztahující  se 
k posledním pěti letům jeho života) se tehdejší vydavatel (vydavatelství Vörösváry z Toronta) 
rozhodl vydat v nezměněné podobě.
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cizojazyčných překladů Máraiho děl  a  bibliografii  sekundární  literatury o jeho 

osobě i tvorbě.

Obnovená recepce Máraiho děl zapříčinila, že se jeho spisovatelská tvorba 

stala předmětem poměrně intenzivní vědecké analýzy. Mohlo by se zdát, že na 

půdě maďarskojazyčné odborné literatury bylo již o Máraim a jeho díle řečeno 

vše.  Všechny  jeho  romány,  stejně  jako  publicistické  texty  a  deníky,  byly 

zanalyzovány  z  hlediska  jazykového  a  také  z  hlediska  problematiky,  kterou 

obsahují.  Dosavadní  výzkumy  ovšem  nepodrobily  detailní  analýze  filozofický 

aspekt tvorby maďarského spisovatele. Mezi nepočetné publikace na toto téma 

můžeme počítat práce následujících badatelů – Huba Lőrinczy,4 Mariann Keczán,5 

Mihály Szegedy-Maszák6 a László Rónay.7 V úvahách nad Máraiho tvorbou dosud 

dominuje přesvědčení, že je to tvorba nasycená stoicismem – přítomným hlavně 

ve sbírkách miniatur a v některých románech – a kritikou západoevropské kultury 

20.  století  – přítomnou již v textech 20. a 30.  let  a  následně prohloubenou po 

druhé světové válce,  hlavně v Denících,  publicistice a esejistických románech, 

např.  Föld, föld!… (Země, země…!). Badatelé tvorby maďarského spisovatele si 

4 Na téma filozofických inspirací v Máraiho románech nejvíce řekl právě Huba Lőrinczy. Ve své 
knize věnující se románovému cyklu A Garrenek műve (Dílo rodiny Garrenů) zdůrazňuje vliv 
myšlenek Ortegy y Gasseta a Spenglera – viz LŐRINCZY, Huba. Búcsú egy kultúrától: Márai  
Sándor: A Garrenek műve. Szombathely: Bár, 1998. Provázanost díla s filozofií ukazuje i ve 
svých článcích – viz LŐRINCZY, Huba. A démonok elszabadulása: Márai Sándor: A mészáros 
– Bébi vagy az első szerelem – A sziget.  Irodalomtörténeti Közlemények. Budapest: Magyar 
Tudományos Akadémia,  2006,  CX(6(110),  614–649. LŐRINCZY, Huba.  Ortega és  Márai: 
Adalékok  egy  szellemi  vonzalom  históriájához.  Életünk:  Irodalmi,  művészeti  és  kritikai  
folyóirat. Szombathely, 1995, 33(4), 366–375.

5 Ve  své  knížce  věnované  emigrační  publicistice  a konkrétně  Máraiho  autorským  čtením 
v Rádiu  Svobodná  Evropa v  letech  1951–1956 poukazuje  Keczán  na  silné  vlivy  filozofie 
kultury na Máraiho publicistickou tvorbu – viz KECZÁN, Mariann. „Mind kántál, aki sorsot  
örökölt“:  Márai Sándor emigrációbeli  rádiós publicisztikája,  1951–56.  Debrecen: Kossuth 
Egyetemi Kiadó, 2008.

6 Ve  své  monografii  věnované  Máraimu  ukazuje  na  mnoha  místech  vztahy  jeho  tvorby 
s evropskou filozofií, hlavně se stoicismem, filozofií Spenglera, Ortegy a Nietzscheho. Jsou to 
však  jenom obecné poznámky – SZEGEDY-MASZÁK,  Mihály.  Márai  Sándor.  Budapest: 
Akadémiai Kiadó, 1991.

7 Stejně  jako  Szegedy-Maszák  v  monografii  věnované  Máraimu  zdůrazňuje  vliv  filozofie 
kultury, zejména myšlenky Spenglera. Rónay ovšem představuje vliv filozofie kultury pouze 
na základě Máraiho textů publicistických, o něco méně v esejistickém románu  Föld, föld!… 
(Země, země…!) a v deníku a zcela pomíjí jejich odraz v románech. Druhý filozofický směr, 
na  který  klade  Rónay  obzvláštní  důraz,  je  stoicismus  v  čele  s  Marcem  Aureliem.  Jeho 
důležitost  nachází  ve  sbírkách  miniatur  Füves  könyv (Herbář),  Ég és  föld (Nebe a země) 
a Négy évszak (Čtvero ročních období) nebo v románech  A gyertyák csonkig égnek (Svíce 
dohořívají)  a Vendégjáték Bolzanóban (Host  v  Bolzanu).  Kromě zmíněných dvou hlavních 
filozofických proudů se objevují poznámky a návaznosti na myšlenky několika filozofů při 
výkladu o jednotlivých dílech, ovšem nejsou podrobeny hlubší analýze – viz RÓNAY, László. 
Márai Sándor. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005.
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všímají důležitosti jednotlivých filozofických koncepci v Máraiho díle, chybí však 

celková a hlubší analýza Máraiho díla z hlediska jeho vztahu s filozofií.

Nemaďarskojazyčná sekundární literatura je ve velké míře spojená s analýzou 

recepce Máraiho díla v dané zemi. Často má také obecný charakter, ve velké míře 

propedeutický.8 Z těchto prací lze zdůraznit monografii  La fortune littéraire de  

Sándor Márai,9 která byla výstupem z vědecké konference věnované Máraimu 

v dubnu roku 2010 v Paříži.  Studie,  které  do ní  byly zahrnuty,  se  nesoustředí 

pouze na tematiku recepce Máraiho tvorby, ale představují hodnotné pokračování 

maďarskojazyčné  odborné  literatury.  Zvláště  studie  obsažené  ve  třetí  části 

(„Textes  et  intertextes  –  du  moi  à  l'autre“),  která  prezentuje  intertextuální 

(neomezující  se  pouze  na  maďarštinu)  četbu  děl  maďarského  prozaika,  lze 

považovat za důležité.

V Čechách se Márai dočkal zpracování v disertační práci Marty Pató Sándor 

Márai  jako  středoevropský  spisovatel? Práce  byla  obhájena  v  roce  2012 

na Masarykově  Univerzitě  v Brně.10 Pató  je  také  autorkou několika  vědeckých 

článků  věnovaných  Máraiho  tvorbě  (analyzované  hlavně  ze  středoevropské 

perspektivy  či  z  perspektivy  teorie  areálových  studií).  Práce  Pató  představují 

hodnotný  přínos  v  bádání  o  Máraiho  tvorbě,  ale  tematicky  nejsou  svázány 

s tématem přítomné disertace. Je třeba také zmínit práce Petra Rákose, který jako 

první věnoval pozornost výjimečnému charakteru Máraiho tvorby.11

8 První  zahraniční  pojednání  o  tvorbě  Sándora  Máraiho  byla  německojazyčná  kniha  Ernő 
Zeltnera – viz ZELTNER, Ernő.  Sándor Márai: ein Leben in Bildern.  München – Zürich: 
Piper, 2001. Vysoké úrovně Máraiho literární tvorby si všimli rovněž za hranicemi Evropy, 
čehož výsledkem bylo vydání práce Lorenza Leóna Dieze v Mexiku – viz DIEZ, Lorenzo 
León. Sándor Márai: el amor burgués. Xalapa: Univ. Veracruzana, 2011.

9 KÁNYÁDI, András, ed.  La fortune littéraire de Sándor Márai.  Paris:  Éditions des Syrtes, 
2012.

10 PATÓ, Marta. Sándor Márai jako středoevropský spisovatel? [online]. Brno, 2012. Doktorská 
disertační  práce.  Masarykova  univerzita.  Vedoucí  práce  Prof.  PhDr.  Ivo  Pospíšil,  DrSc.  
Dostupné  z:  https://is.muni.cz/th/q298u/Sandor_Marai_jako_stredoevropsky_spisovatel_. 
[cit. 2020-03-19]

11 RÁKOS,  Petr.  Lyrická  hlídka:  K  sedmdesátinám  Sándora  Máraiho.  In:  RÁKOS,  Petr. 
Neúnavná  slova:  Filologova  lyrika.  Praha:  Academia,  2011,  s.  252–265.  Překlad:  Robert 
Svoboda.  (Poprvé jako  Lírai  őrjárat.  Márai  Sándor hetvenéves.  Irodalmi  Szemle:  Irodalmi  
kritikai folyóirat. Bratislava, 1970, XIII(6), 541–547.) RÁKOS, Petr. Márai Sándor – az alkat 
és a folyamat. Irodalmi Szemle: Irodalmi kritikai folyóirat. Bratislava, 1991, XXXIV(4), 376–
380.
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3. Část teoretická

3.1 Metodologie

V první  kapitole  se snažím upřesnit  přijatou interpretační  pozici,  tj.  volbu 

hermeneutiky  jako  hlavní  metodologie  analýzy  díla  maďarského  spisovatele 

z hlediska jeho vztahu s filozofií. Hermeneutika je ukázána z perspektivy jejího 

místa v rámci literárněvědného diskurzu, jakož i z perspektivy klíčových otázek 

jejího vývoje. Pokud si chceme uvědomit směry a příčiny jejího pokroku, různé 

role v jednotlivých fázích její historie i její současné místo, je historický pohled na 

koncept  hermeneutiky  nezbytností.  „Institucionální“  historie  hermeneutiky  je 

poměrně  krátká  –  na  filozofické  scéně  se  objevila  teprve  v  19.  století  díky 

koncepcím  Fredricha  Schleiermachera  a  Wilhelma  Diltheye.  Změna,  ke  které 

došlo, se týkala evoluce otázky porozumění a dalšího postupu v analýze textu. 

Jmenovitě  se  tu  začalo  přemýšlet  o  tom,  jak  je  vůbec  možné  rozumět,  což 

jednoznačně znamenalo přesun těžiště z technických otázek (zčásti filologických) 

na otázky filozofické, konkrétně epistemologické. Právě z tohoto důvodu ukázal 

Günter Scholtz ve svém článku  Was ist und seit wann gibt es «hermeneutische  

Philosophie»? (1992,  Co  je  a  od  kdy  existuje  „hermeneutická  filozofie“?)12 

určitou tendenci ve vývoji hermeneutiky, jmenovitě přechod od téchne ve směru 

epistémé.  Dějiny  hermeneutiky  je  podle  Scholtza  možné  ukázat  v těchto 

obdobích:  (1) hermeneutika  technická  (od  starověku  po  Friedricha 

Schleiermachera),  (2) hermeneutika  filozofická  (Wilhelm  Dilthey,  Hans-Georg 

Gadamer) a (3) hermeneutická filozofie (Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, 

Gianni  Vattimo,  John Caputo).  K takové trojčlenné typologii  dochází  i  mnoho 

současných badatelů hermeneutiky, jen akcenty se mírně přesouvají.

 Hermeneutická filozofie 20. století – především hermeneutika gadamerovská, 

zakotvená  v  heideggerovské  ontologii  Dasein –  významně  přispěla  k  hledání 

přesných  hermeneutických  řešení  v  oblasti  literární  teorie.  Představuji  tři 

stanoviska,  jejichž  záměrem  bylo  vytvoření  literární  hermeneutiky  jako 

metodologie  literárního  výzkumu.  Jsou  to  přístupy  Hanse  Roberta  Jausse 

12 SCHOLTZ,  Günter.  Czym  jest  i  od  kiedy  istnieje  „filozofia  hermeneutyczna“?  In: 
CZERNIAK, Stanisław a Jarosław ROLEWSKI,  eds.  Hermeneutyczna tożsamość filozofii:  
Studia  z  filozofii  niemieckiej,  tom  1.  Toruń:  Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika.  Wydział 
Filozofii, 1994, s. 41–67.
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(recepční  estetika a  jeho literární  hermeneutika),  Petera  Szondiho (materiálová 

literární hermeneutika) a Richarda Palmera (hermeneutický manifest).

Dalším krokem, který jsem podnikla,  je konfrontace uvedených stanovisek 

s tím,  co  nabízí  Gadamer.  Chci  navrhnout  gadamerovské  chápání  literární 

hermeneutiky, tj. najít v Gadamerově myšlence to, co může být prezentováno jako 

jeho  přísně  vzatá  teorie  literatury.  Za  tímto  účelem  se  věnuji  analýze  nejen 

samotného opus magnum Pravda a metoda z pohledu literární vědy, nýbrž i jeho 

pozdějších  textů  věnovaných  interpretaci  (hlavně  slavného  článku  Text  

a interpretace,  který  je  polemikou  s  Derridou)  a  také  textů,  které  explicitně 

prokazují  hypotetickou literární teorii,  tj.  Gadamerových interpretací literárních 

děl.  Jako  první  krok  prezentuji  Gadamerův  názor  na  otázku  samotné  metody 

a následně  ho konfrontuji  s  modely  analýz  literárních  textů,  které  dominovaly 

v literárních výzkumech 20. století, tzn. s modelem psychologickým, historickým 

a imanentním. Dalším krokem je představení základních hermeneutických pojmů 

jako  komponentů  hermeneutického  modelu  analýzy  literárních  textů;  jedná  se 

o následující  pojmy:  hermeneutická  zkušenost,  hermeneutický  postup,  fúze 

horizontů,  jazyk  –  řeč  –  písmo,  rozhovor,  hermeneutický  kruh,  literatura 

a interpretace.

Po analýze výše uvedených termínů uvádím předpoklady hermeneutického 

modelu analýzy literárních textů, který používám při interpretaci Máraiho tvorby:

1. Cílem  interpretace  není  odhalení  intence  autora,  nabytí  poznatků 

o minulosti, nebo rekonstrukce struktury textu. Neboť to je neproveditelné 

(v prvním případě) nebo nepostačující (ve druhém a třetím případě).

2. Když  interpret  přistupuje  k interpretaci,  má  a  priori před-sudky, 

před-vědomí, které není možné eliminovat.

3. Vztah  mezi  subjektem  (interpret)  a  objektem  (dílo)  interpretace  má 

charakter nepřetržité akce: každá činnost na objektu má za následek jeho 

reakci – to na straně jedné, a na straně druhé pak jak subjekt, tak i objekt 

interpretace jsou charakterizovány neustálou proměnlivostí,  protože jsou 

to jsoucna ponořená v okolním světě.

4. Analýzu  charakterizuje  postoj  hermeneutické  otevřenosti,  který  neguje 

existenci  hotového  významu  textu,  který  je  třeba  najít.  Místo  toho 

navrhuje „fúzi horizontů textu a čtenáře“. Postulovaná fúze horizontů textu 
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a  interpreta  předpokládá  zásadu  víceznačnosti  a  mnohovrstevnatosti 

interpretace.

5. Interpretace nenastává momentálně, ale je procesem časově rozvrženým, 

který  probíhá  jako  postupný  pohyb  odkazů  mezi  částmi  a  celkem 

analyzovaného  textového  materiálu,  což  je  důsledkem  použití 

hermeneutického kruhu.

6. „Metodu“  pokaždé  vymezí  konkrétní  interpretační  situace,  konkrétní 

hermeneutická zkušenost.

7. Poslední  instance  interpretace  je  vždy  analyzovaný  literární  text,  a  ne 

teorie, podle které analyzujeme.

8. Interpret  je  především  čtenářem,  pro  kterého  literární  text  vyjadřuje 

hermeneutickou zkušenost s existenciální dimenzí.

3.2 Otázka vztahu filozofie a literatury

K dalšímu  ujasnění  přijatého  metodologického  hlediska  poslouží  část 

věnovaná vztahu filozofie a literatury. Samotný problém vztahu mezi literaturou 

a vědou  (v  širším  pojetí)  nebo  jejich  jednotlivými  oblastmi  (v  tomto  případě 

i filozofie  a literatury)  je  extrémně  komplexním  problémem,  který  překračuje 

rámec této práce. Je však třeba poukázat na to, jak chápu charakter tohoto vztahu, 

jeho základy a také důsledky pro přijatou interpretační pozici. Úvahy v druhé části 

první kapitoly jsou uvedené v trojité, zužující se tematické perspektivě. V první 

fázi se zabývám vztahem literatury a vědění, další krok směřuje k otázce vztahu 

literatury  a  filozofie,  poslední  pak  ukazuje,  v  čem spočívá  „filozofické“  čtení 

literatury.

Výchozím  bodem  je  tvrzení,  že  fundamentální  rozkol  mezi  humanitními 

a přírodními vědami uvedenými v padesátých letech 20. století Charlesem Percym 

Snowem,13 se  do  značné  míry  znehodnotil,  což  potvrzuje  interdisciplinarita 

a transdisciplinarita současných vědeckých výzkumů. Na druhé straně však stále 

existuje,  nebo dokonce se specificky vyostřil,  což je viditelné v ostré vědecké 

specializaci  a  v  hermetických  diskurzech  jak  samotných  humanitních,  tak 

přírodních  vědců.  Otázka  vědění,  přesněji  řečeno  její  produkce,  zpracování 

13 SNOW, C.P.  The Two Cultures [e-book]. Cambridge – New York – Melbourne: Cambridge 
University Press (Virtual Publishing), 2000. [cit. 2020-04-05]
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a přenosu, je jedním z nejživějších témat posledních desetiletí na obou stranách – 

jakým způsobem to realizuje věda a jak a zda vůbec je možné mluvit o vědění 

v literatuře.

Ivonne Wübben uvádí, že v oblasti vědeckého výzkumu po roce 1945 existují 

tři  různé  typy  vztahů  mezi  literaturou  a  věděním,  které  jsou  důsledkem 

praktického obratu (practical turn) ve vědách a potvrzují specifičnost této otázky:

1. vědění  v  literatuře  –  výzkum  oscilující  kolem  otázky,  jak  se  vědění 

objevuje a jak je užíváno v literatuře, jakým způsobem literatura absorbuje 

vědění,  adoptuje  ho  a transformuje  a  také  zda  literatura  může přispívat 

k rozvoji vědeckých poznatků,

2. vědění  jako  literatura  –  v  této  verzi  zkoumání  je  předmětem  analýzy 

literární  a poetická produkce ve vědění  (resp.  ve vědě)  a  též specifická 

kompozice vědeckých textů, ke které se postuluje literární nebo rétorický 

charakter,

3. literární vědění – základní problémem v tomto typu výzkumu je otázka, 

zda má literatura vědění sui generis?14

Dle  úvah  Johna  Gibsona15 je  povaha  vztahu  literatury  a  vědění  založena 

na problému budování konkrétní vize světa na základě fikce a na otázce pravdy 

v literatuře. Souhlasím s Gibsonem, že striktně literární vědění nelze považovat za 

tzv. propoziční/pojmové vědění (propositional-conceptual knowledge),  ale spíše 

za  kognitivní  a  emocionální  orientaci  vůči  světu,  která  vyplývá  ze  samotného 

literárního díla a není zprostředkována odkazem čtenáře. Pouze následně můžeme 

mluvit o pochopení, a v důsledku toho o axiologické zaměření na svět.

V  části  věnované  vzájemnému  vztahu  filosofie  a  literatury  uvádím,  že 

v případě těchto dvou oblastí lze mluvit o vzájemně se pronikající reflexi světa 

a člověka.  Richard  Eldridge  poznamenává,  že  jak  filozofie,  tak  literatura 

reprezentují  zvláštní  bezúčelnost  (strange  fruitlessness)  a neodbytnou  nutnost 

(compelling necessity) s ohledem na oblast vlastních aktivit, které jsou výrazem 

14 WÜBBEN, Yvonne. Forschungsskizze:  Literatur und Wissen nach 1945. In:  BORGARDS, 
Roland, Harald NEUMEYER, Nicolas PETHES a Yvonne WÜBBEN. Literatur und Wissen:  
ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart: J. B. Metzler, 2013, s. 5.

15 GIBSON,  John.  Literature  and  Knowledge.  In:  ELDRIDGE,  Richard,  ed.  The  Oxford 
Handbook of Philosophy and Literature. New York: Oxford University Press, 2009, s. 467–
485.
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hledání  odpovědí  na  věčné  otázky,  jaké  si  klade  člověk  ohledně  vlastní 

existence.16 Podle mého názoru rozdíl mezi nimi, který by měl znamenat opozici 

mezi  reflexí  celku  (filozofie)  a  reflexí  detailu  (literatura),  nelze  považovat  za 

námitku.  Právě  naopak,  abstraktnost  (filozofie)  a  konkrétnost  (literatury)  lze 

považovat za vzájemné doplňování,  které umožňuje co nejlepší reflexi povahy 

světa a lidské existence.

Na  druhou  stranu  však  můžeme  mluvit  i  o  sporu  zahájeném  Platónem 

a odmítnutím literatury na základě jejího mimetického charakteru: umění je jen 

napodobením materiální  skutečnosti,  a  proto  nás  ještě  více  odvádí  od  pravdy. 

Stručně  se  věnuji  i  Platónovu  stanovisku  a  odlišnému  chápání  mimésis 

u Aristotela a poukazuji na to, že v průběhu času tato problematika neztrácela na 

síle.  Přirozeně  se  měnily  styčné  body  a  v  závislosti  na  epoše  i tematizovaná 

problematika,  ovšem  změna  paradigmatu  v  jedné  z  těchto  oblastí  vždy 

ovlivňovala  oblast  druhou,  neboť  jak  filozofie,  tak  literatura  se  snaží  vytvořit 

určitou  koncepci  skutečnosti  a  spolu  s  ní  i  koncepci  člověka,  který  se  v  této 

skutečnosti pohybuje. Proto se také filozofové ve svých úvahách odvolávají na 

literární díla (anebo přímo literární texty tvoří,  např.  Platónovo  Symposion má 

právě  takový  charakter)  a  spisovatelé  ve  svých  dílech  tematizují  filozofické 

otázky (např.  Mor Alberta Camuse). O úzkém vztahu těchto dvou oblastí a také 

o důležitosti jejich relace svědčí rovněž to, že teorie literatury ve 20. století do 

značné  míry  rezignovala  na  uvažování  v metodologických  kategoriích 

(potřebných při  analýze literárního textu)  ve prospěch úvah z oblasti  filozofie, 

sociologie kultury a jazyka.17 Poukazuji na to, že v současném diskurzu o vztahu 

filozofie a literatury se obzvlášť výrazně rýsuje několik fundamentálních otázek 

v čele s problematikou autonomie a diference používaných jazyků: kde končí text 

filozofický a kde začíná text literární či naopak, popř. zda máme co do činění ještě 

s  textem striktně  literárním,  či  již  spíše  s  textem filozofickým.  Otázku stírání 

hranic těchto  dvou oblastí  uvádím na příkladu názorů Richarda  Shustermana18 

16 ELDRIDGE, Richard. Introduction – Philosophy and Literature as Forms of Attention. In: 
ELDRIDGE, Richard, ed.  The Oxford Handbook of Philosophy and Literature.  New York: 
Oxford University Press, 2009, s. 3–4.

17 KORWIN-PIOTROWSKA,  Dorota.  Poetyka:  przewodnik  po  świecie  tekstów.  Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, s. 21.

18 SHUSTERMAN, Richard. Philosophy as Literature and More than Literature. In: HAGBERG, 
Garry L. a Walter JOST, eds. A Companion to the Philosophy of Literature. Chichester: Wiley-
Blackwell Publishing, 2010, s. 7–21.
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a Arthura C. Danta.19 Na základě jejich pojetí  považuji  filozofii  a literaturu za 

oddělené,  avšak  vzájemně  se  doplňující  oblasti  vzhledem  k pravdě  i  lidské 

existenci.

Důsledkem  těchto  úvah  je  otázka:  V  čem  spočívá  „filozofická“  četba 

literatury?  Především  by  měla  být  prováděna  s „respektem  k  literární  formě 

daného  díla;  nemůže  být  znásilněním  jeho  formy“,20 tzn.  musí  brát  v  potaz 

individualitu konkrétního literárního díla. Literatura, právě proto, že je literaturou, 

a ne filozofií, nemá možnost vytvořit provázaný systém pojmů popisujících svět, 

místo toho nabízí metaforu světa pojatého celistvě, a proto také literatura, když 

prezentuje filozofické ideje, ukazuje je ne jako abstraktní entity bez konkrétnosti, 

ale právě jako konkretizované příklady jednání a charakterů konkrétních postav 

literárního díla. Díky tomu se stává „živou“ exemplifikací filozofických idejí, jejíž 

individuální interpretace bude vždy dominovat nad tou systémovou. Literatura má 

moc ukázat „živé“ ideje, které nejsou výmyslem filozofů zavřených mezi stěnami 

univerzitních kateder, ale představují výraz lidského života.

Základem analýzy filozofických souvislostí v Máraiho literárním díle je na 

jedné straně samotný románový žánr, na straně druhé styl. Zabývám se názorem 

Anthonyho J. Cascardiho, jenž tvrdí, že literatura už dlouho vnímá skutečnost, že 

pravda existuje v rámci jazyka, skrze který je vyslovena, a také to, že existuje 

mnoho  forem  vyjadřování,  které  mají  právo  být  považovány  za  pravdivostní. 

Jednou z těchto forem je románový žánr.21 Dalším mým krokem je prezentace 

pojmu stylu, který uvádí Martha Nussbaumová. Podle ní je styl neoddělitelným 

prvkem obsahu a nelze ho vynechat při hledání pravdy (resp. vědění) – každý styl 

je projevem toho, co je důležité a co důležité není při hledání základních pravd 

o světě a lidském životě. V tomto smyslu je literární text prezentován jako příklad 

praktické filozofie, který postuluje konkrétní závazky mající hodnoticí charakter 

(evaluative comitments).22

19 DANTO,  Arthur  C.  The  Philosophical  Disenfranchisement  of  Art.  New  York:  Columbia 
University Press, 1986.

20 KRAKOWIAK, Józef Leszek a Żaneta NALEWAJK. „Podtrzymać ogień rozumu“. O filozofii  
literatury:  rozmowa z Józefem Leszkiem Krakowiakiem.  Tekstualia: palimpsesty literackie  
artystyczne naukowe. Warszawa: Dom Kultury Śródmieście, 2007, (3(50), 3–26. Dostupné z: 
https://tekstualia.pl/files/772429cf/podtrzymac_ogien_rozumu.pdf. [cit. 2019-02-05]

21 CASCARDI, Anthony J. The Novel. In: ELDRIDGE, Richard, ed. The Oxford Handbook of  
Philosophy and Literature. New York: Oxford University Press, 2009, s. 164.

22 NUSSBAUM, Martha Craven.  Love’s knowledge: essays on philosophy and literature. New 
York: Oxford University Press, 1990, s. 26.
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Literatura,  kterou  tvořil  Márai,  byla  právě  tohoto  druhu,  a  on  sám  byl 

spisovatelem, který sice filozofem nebyl, nicméně „filozofoval“. Byl myslitelem, 

v centru  jehož  zájmů stála  vůle  hlubokého  poznání  člověka  a  světa,  který  ho 

obklopuje.  Právě  o  člověku chtěl  psát  a chtěl  ukazovat  jeho život  a  osobnost. 

Skrze  popis  individuality  se  chtěl  dobrat  toho,  co je  univerzální  a  představuje 

samotnou podstatu člověčenství. Z mnohých poznámek, které Márai věnoval roli 

spisovatele,  vystupuje obraz spisovatele  jako průvodce tvořícího  ne  pouze  pro 

sebe,  ale  také  pro  jiné,  průvodce,  který  směruje  čtenáře  na  tu  správnou cestu 

poznání tajemství vlastní podstaty, života, světa. Márai věřil v onu magickou moc 

literatury, která do konce zůstala neoddělitelnou součástí jeho života a jejíž síla 

byla schopna ukázat člověku cestu poznání.

Jak již bylo řečeno, analýza obsažená v disertační práci se omezí pouze na 

Máraiho románovou tvorbu.  Zúžení  materiálu  je  dáno výše  popsanými vztahy 

literatury a filozofie („metaforičnost“ filozofických idejí přítomných v literatuře) 

a ve  větší  míře  také  zvolenou  metodologií,  tj.  hermeneutikou,  jejíž  jednou 

z vlastností  je  překračování  rámců,  které  nám  vnucují  dosavadní  interpretace. 

Proto také může být román – jakožto ukončený a uzavřený literární text, který 

prezentuje konkrétní fikční svět – předmětem interpretace, jež hledá metaforizace 

filozofických idejí.

4. Část praktická

4.1 Analýza korpusu

Bohatá  primární  literatura  byla  rozdělena  do  tematických  podskupin: 

(1) tzv. krizísregények, čili „romány krizové“, (2) románový cyklus  A Garrenek 

műve (Dílo rodiny Garrenů),  (3) „historické kamufláže“ čili  romány historické, 

(4) romány  esejistické  představující  Máraiho  intelektuální  autobiografii.  Díky 

tomu mohla být analýza prováděna jasným a logickým způsobem a ukázala silné 

zakotvení Máraiho románové tvorby v evropské filozofické tradici.

Jako první krok však charakterizuji specifický, máraiovský typ románu, který 

lze  také  chápat  jako  jeho  vlastní  quasi teorii  románu.  Ukazuji,  na  jakých 

filozofických základech byl vybudován a jak se vyvíjel. Zdůrazňuji klíčovou roli 
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koncepce  José  Ortegy  y  Gasseta  s postuláty  hermetismu,  hustoty  –  autopsie 

a imaginační  psychologie.  K podstatě  máraiovského typu románu patří  několik 

konstitutivních vlastnosti: minimální děj, který představuje hrdinu v mezní situaci, 

resp. v krizové situaci, která od něj vyžaduje učinit rozhodnutí, podat odpověď na 

základní otázky lidské existenci; fokusace na otázku  jak?,  proč?, a ne  co?, což 

znamená  redukci  akce  ve  prospěch  budování  atmosféry,  ohraničení  množství 

postav a představení jejich osobností; radikální zúžení času a místa děje; důraz na 

popis atmosféry a psychologické sféry postavy.  Dále ukazuji  román jako žánr, 

který nabízí Máraimu možnost filozofické reflexe a dialogu s čtenářem.

První podkapitola je věnovaná tzv.  krizísregények čili „románům krizovým“. 

Je to specifický typ románu, který Márai psal ve 30.–40. letech. Hlavní hrdina 

propadá do existenciální  krize  a  při  hledání  odpovědí  na  nejdůležitější  otázky 

smyslu lidského života dochází do mezní situace, ve které musí udělat rozhodnutí, 

jež má vliv na celý jeho život (i na životy jiných osob). Poukazuji na společnou 

charakteristiku těchto románu, styčné body a podobné motivy. Na příkladu dvou 

románů, románu  A sziget (Ostrov) a  Vendégjáték Bolzanóban (Host v Bolzanu), 

které  považuji  za  nejvýznamnější  v  této skupině,  analyzuji  filozofické motivy, 

které se v nich objevují: jedná se o prvky literárního existencialismu, Bergsonovu 

filozofii, myšlenky Platóna a stoiků a Freudovu psychologii.

V  druhé  podkapitole  analyzuji  románový  cyklus  A Garrenek  műve (Dílo 

rodiny  Garrenů),  který  Márai  považoval  za  jednu  ze  svých  největších 

a nejdůležitějších  prací.  Zde  na  příkladu  měšťanské  rodiny  Garrenů  ukázal 

společensko-politicko-kulturní změny, ke kterým dochází v prvních desetiletích 

20.  století.  Uvádím  čtyři  hlavní  filozofické  inspirace  –  koncepci  Oswalda 

Spenglera,  José Ortegy y Gasseta,  Sigmunda Freuda a Friedricha Nietzscheho. 

V případě  Spenglera  Márai  navazuje  na  myšlenky ze  Zániku  Západu na  dvou 

úrovních.  První  úroveň  má  metaforický  charakter  a  je  přítomná  ve  svazcích 

Féltékenyek (Žárlivci),  druhá  úroveň  má  přímý  charakter  a  je  přítomná  ve 

svazcích  Sértődöttek (Uražení).  Tento rozdíl  souvisí  se  samotným charakterem 

těchto  svazků  –  Féltékenyek (Žárlivci)  jsou  parabolickým  příběhem 

o bezejmenném městě, Sértődöttek (Uražení) lze dokonce považovat za esejistický 

obraz  epochy.  V případě  románu  Féltékenyek (Žárlivci)  ukazuji  spenglerovské 

inspirace  skrze  metafory,  jako  jsou:  cizinci,  město,  nemoc,  otec  a rodina, 
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Emmánuel,  dílo.  Také  esejistická  vize  sklonku  Evropy  v  románu  Sértődöttek 

(Uražení) obsahuje prvky Spenglerovy koncepce a je možné je nalézt v takových 

obrazech  jako  démonický  Hlas  a  jeho  věřící,  obraz  evropských  metropolí 

a technických  úspěchů,  poznámky  na  téma  byzantského  typu  člověka.  Vliv 

filozofie  Ortegy  y  Gasseta  je  viditelný  hlavně  ve  svazcích  Sértődöttek 

(Uražených)  v  úvahách  na  téma  zániku  individualismu  a  rozvoje  masové 

společnosti; opozice davu a úzké skupiny elity, která má mít vedoucí úlohu ve 

společnosti;  pojmu  revoluce  a  koncepce  Evropy  a  evropanství.  Co  se  týče 

freudovské  koncepce  lidské  psychiky,  objevuje  se  v  úvahách  na  téma 

kolektivní/sociální  psychologie  a  psychologie  davu  ve  scéně  v  Sportpalast, 

v silném zdůraznění boje instinktu a rozumu nebo opakujícím se motivu pudů, 

které vládnou světu. Specifický charakter mají inspirace koncepcí Nietzscheho – 

zde se nejedná o jejich přesnou exemplifikaci, ale o kritický dialog. Márai sice 

používá nietzscheovskou metaforu nihil,  propasti  a  smrti  boha,  ale  vede s ním 

polemiku. V závěru oddílu však zdůrazňuji, že Márai netvoří literární imitaci výše 

uvedených koncepcí – ty mu slouží jen k tomu, aby ukázal své vlastní názory.

Třetí  podkapitola  je  věnovaná  románům  z  období  exilu,  které  spojuje 

tematika  cykličnosti  dějin  lidstva  a  problematika  silného  individua.  Historické 

události  zde neslouží  jako prezentace  minulosti,  nýbrž  jako odraz  přítomnosti, 

resp. aktuální politicko-společenské situace a také ukazuje podstatu historických 

procesů a místo individua v dějinách. Analyzuji jednotlivé romány a ukazuji jejich 

společné motivy, ke kterým patří jako hlavní náměty protiklad osobnosti a davu, 

obraz  zmasověné  civilizace,  ve  které  chybějí  hodnoty,  idey  a lidská  osobnost, 

nebo koncepce cykličnosti dějin. Ukazuji filozofické souvislosti, které je možné 

najít v románech – myšlenky stoicismu a filozofie kultury, zejména pak teoretiků 

civilizace.

Poslední  podkapitola  této  kapitoly  popisuje  esejistické  romány,  které  jsou 

svým  způsobem  románovou  verzí  deníků.  Autobiografický  charakter  těchto 

románů  umožňuje  je  označit  jako  pokus  intelektuálního  popisu,  analýzy, 

sumarizace  a učinění  závěrů z  událostí,  které  měly vliv  na život  autora.  Tvoří 

hlubokou reflexi týkající se jak světa evropské kultury, tak vlastní existence jako 

spisovatele a jedince. Filozofické směry a jména jednotlivých filozofů jsou zde 

uváděna do značné míry přímo, jmenovitě a autor vůči nim zaujímá konkrétní 
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hodnotící  pozici.  Ukazuji  Máraiho  názor  a  filozofické  inspirace  v  takových 

problémech jako jsou lidská psychika, individuálnost, jeho koncepce měšťanstva, 

Evropy, humanismu, kultury.

Analýzy  doplňuje  zkoumání  vztahů,  které  jsou  mezi  romány  s  podobnou 

filozofickou závažností, tj. v rámci dané skupiny románů, ale sleduje i souvislosti 

s jinými  jeho  romány,  například  historickými.  Tento  postup  umožňuje  ukázat 

koherentnost i vývoj Máraiho tvorby.

4.2 Otázka autobiografičnosti Máraiho tvorby

Ve třetí kapitole se věnuji otázce autobiografičnosti Máraiho tvorby. S pomocí 

kanonické  definice  autobiografie  Philippa  Lejeuna  a  jeho  koncepce 

autobiografického paktu zkoumám, nakolik je možné mluvit v Máraiho případě 

o autobiografii  sensu  stricto.23 K  popisu  Máraiho  tvorby  používám  termín 

„intelektuální  autobiografie“,  což  umožňuje  shrnout  do  stejné  kategorie  jak 

některé fikční romány, tak některé esejistické romány, resp. silně autobiografické.

Dále  konfrontuji  výsledky  analýz  korpusu  s  obsahem Máraiho  nefikčních 

textů,  tj.  s deníkem  a  publicistickými  texty.  Ukazuji  vývoj  Máraiho  chápání 

daného filozofického proudu a odpovídám na otázku, zda tyto vazby na filozofii 

byly  ze  strany  maďarského  spisovatele  vědomé.  Především analyzuji  Máraiho 

vztah k takovým myslitelům a filozofickým směrům jako: Freud, Ortega y Gasset, 

civilizační teoretici a historici, stoicismus, Santayana, Nietzsche a Schopenhauer. 

Tato  analýza  umožňuje  konstatování,  že  všechny  zmíněné  souvislosti  jsou 

součástí  koherentní  vize  světa.  Lze na ni  nahlížet  jako na určitý  dialog,  který 

charakterizuje celou Máraiho tvorbu.

4.3 „Máraiho slovník“

Čtvrtou kapitolu tvoří analýza klíčových pojmů Máraiho tvorby, které jsou 

zároveň  podstatou  spisovatelova  komplexního  světonázoru.  Tvrdím,  že 

„filozofičnost“  Máraiho  tvorby  neznamená  pouze  navazování  na  konkrétní 

filozofické koncepce,  ale  je to  jeho vlastní postoj,  který lze chápat jako výraz 

23 LEJEUNE, Philippe. Le pacte autobiographique. Paris: Éditions du Seuil, 1975.
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praktické  filozofie  ve  smyslu  phronesis.  Definuji  pojmy  jako:  spisovatel, 

literatura, člověk, společenství, individualita a osobnost, svoboda, kultura, tradice, 

cizí,  civilizace,  Evropa,  humanismus,  systém,  národ,  jazyk,  výchova,  mlčení. 

Ukazuji také, že je možné chápat Máraiho myšlenky v duchu hermeneutiky.

5. Přínos práce

Ve své práci analyzuji vliv různých filozofických proudů na tvorbu Sándora 

Máraiho počínaje stoicismem a koncepcemi z poloviny 20. století konče. Mohlo 

by se zdát, že tak různorodé filozofické vlivy se nemohou v rámci tvorby jednoho 

autora vedle sebe „vejít“. Ovšem tento podivný filozofický eklektismus, jak se 

ukazuje, není an sich rozporuplný, ba právě naopak. Není tu přeci řeč o vytvoření 

filozofického systému, ale o metaforickém pojetí filozofických idejí, které mají 

čtenáře přimět k hledání odpovědí na základní otázky týkající se života člověka, 

což  je  filozofický  záměr  par  excellence.  Třístupňová  analýza  umožnila  získat 

kompletnější a komplexnější obraz tvorby maďarského prozaika. Neboť mnohost 

a diferencovanost  filozofických  odkazů  ukazuje,  jak  velmi  složitou  tvůrčí 

a intelektuální  osobností  Márai  byl,  a také  to,  že  není  možné  jej  jednoduše 

„zaškatulkovat“  pouze  jako  měšťanského spisovatele  jeho  doby.  Hloubka jeho 

myšlenek totiž zůstává nadčasová a nadále zaskakuje svojí aktuálností. Je to jeden 

z  důvodů,  proč  má  Máraiho  tvorba  tak  nebývalý  úspěch  v  současném  světě. 

Analýzy  umožnily  také  ukázat  Máraiho  vlastní  praktickou  filozofii  ve  smyslu 

phronesis, která se v jeho díle projevuje „rozptýleným“ způsobem.

Disertační  práce  představuje první  celkovou analýzu filozoficko-literárních 

souvislostí  v Máraiho  románech.  Jak  jsem ukázala  v  druhé  části  tohoto  textu, 

tj. v části o analýze stavu dosavadního výzkumu na toto téma, aktuální sekundární 

literatura  nepojednávala  o  máraiovských  románech  striktně  z  perspektivy 

filozofických souvislostí,  proto je také možné považovat tuto disertaci za práci 

novátorskou na poli sekundární literatury věnované Máraimu, a to jak s ohledem 

na prostředí maďarské, tak s ohledem na prostředí mezinárodní. Výsledky mých 

analýz  představují  ale  také  doplnění  intertextuálního  pohledu  na  tvorbu 

maďarského spisovatele, což je téma, na které se soustředí nejnovější monografie 
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máraiovské sekundární  literatury,24 neboť intertextualita  je  konsekvencí  úzkého 

spojení  filozofie a literatury.  Disertace je  také novým způsobem čtení  Máraiho 

děl,  které  je  provedeno  v univerzálnějších  kategoriích  než  pouze  těch 

zakořeněných v souvislostech dějin maďarské literatury.

24 Jako např. KÁNYÁDI, András, ed. La fortune littéraire de Sándor Márai. Paris: Éditions des 
Syrtes,  2012.  CZETTER,  Ibolya,  ed.  Mérleg  és  eszmecsere  Márairól.  Budapest:  Nemzeti 
Tankönyvkiadó, 2013.
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Máraiego Pokój na Itace [Obraz Odyssea v románu Sándora Máraiho Mír 

na  Ithace].  In:  KORUS,  Kazimierz,  Natalia  PALICH,  Magdalena 

GARBACIK,  Piotr  KAWULOK  a  Joanna  SZWED-KOSTECKA,  eds. 

Źródła Humanistyki Europejskiej Tom 6 / Studia ad Fontes Humanitatis  

Europeae  Pertinentia  Tomus  VI.  Kraków:  Wydawnictwo Uniwersyetetu 

Jagiellońskiego, 2013, 6, s. 141–150. ISBN 2080-5802. ISSN 2080-5802 

ISBN 978-83-233-3712-6.

6. GARBACIK,  Magdalena.  Ikoniczność  powieści  Sándora  Máraiego 

Sindbad powraca do domu [Ikoničnost románu Sándora Máraiho Sindibád 

se vrací domů]. In: TABAKOWSKA, Elżbieta, Natalia PALICH a Adam 

NOWAKOWSKI,  eds.  Ikoniczność  w  języku,  literaturze  i  przekładzie. 

Kraków:  Wydawnictwo Uniwersyetetu  Jagiellońskiego,  2013,  s.  79–84. 

ISBN 978-83-233-3573-3.

7. GARBACIK,  Magdalena.  Pisarz  i  jego  rola  powracającym  motywem 

w twórczości Sándora Máraiego [Spisovatel a jeho role jako vracející se 

motiv  v díle  Sándora  Máraiho].  In:  GARBACIK,  Magdalena,  Piotr 

KAWULOK,  Adam  NOWAKOWSKI,  Natalia  PALICH  a  Tomasz 

SURDYKOWSKI,  eds.  Wymiary  powrotu  w  literaturze.  Kraków: 

Wydawnictwo Libron, 2012, s. 157–164. ISBN 978-83-62196-63-0.
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Překlady:

1. TERÉK,  Anna,  Magdalena  GARBACIK-BALAKOWICZ  a  Karolina 

WYWROT.  Śmierć  [Halál].  Odra:  miesięcznik  społeczno-kulturalny. 

Wrocław:  Wrocławskie  Wydaw.  Prasowe  RSW  „Prasa“,  2019, 

MMXIX(12), 63–64. ISSN 0472-5182.

2. ESTERHÁZY,  Péter  a  Magdalena  GARBACIK-BALAKOWICZ. 

Z cudownego życia słów [A szavak csodálatos életéből (részlet)].  Füredi  

Fordítói Füzetek. Balatonfüred: Magyar Fordítóház, 2016, (XV.), 28–29. 

ISSN 2061–9618.

3. TERÉK,  Anna,  Magdalena  GARBACIK-BALAKOWICZ  a  Karolina 

WYWROT.  Jelena  (fragm.),  Dwa  lata  spóźnienia,  Śnieg,  Serbskie  

dziewczęta [Jelena,  Két  évvel  késéssel,  Hó,  A szerb  lányok  ze  svazku 

Halott  Nők].  Tekstualia:  palimpsesty  literackie,  artystyczne,  naukowe. 

Warszawa: Dom Kultury Śródmieście. ISSN 1734-6029. [přijato do tisku 

v čísle 2/2020]

4. TERÉK,  Anna,  Magdalena  GARBACIK-BALAKOWICZ  a  Karolina 

WYWROT.  Okno,  Morze  mojego  taty,  Podwórko,  Cisza,  Bieg,  Muchy,  

Kolbą  Karabinu,  Tata [Ablaküveg,  Apa  tengere,  Udvar,  Csönd,  Futás, 

Legyek, Puskatussal, Apa z cyklu Maja ve svazku Halott Nők].  Akcent:  

literatura  i  sztuka  –  kwartalnik.  Lublin:  Wydawnictwo  Lubelskie. 

ISSN 0208-6220. [přijato do tisku v čísle 2/2020]

5. TERÉK,  Anna,  Magdalena  GARBACIK-BALAKOWICZ  a  Karolina 

WYWROT.  Osiedle, Sarajewo, Policzek, Magiczna sztuczka [Lakótelep, 

Szarajevó, Pofon, Trükk z cyklu Maja ve svazku Halott Nők].  eleWator:  

kwartalnik  literacko-kulturalny.  Szczecin:  Fundacja  Literatury  imienia 

Henryka Berezy. ISSN 2299-5692. [přijato do tisku v čísle 3–4/2020]
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Stáže – Zahraniční stipendia – Ocenění:

2/2019 – 6/2019

Maďarsko,  Eötvös  Loránd  Tudományegyetem,  stáž  v rámci  programu 

CEEPUS Network CIII-AT-0037-14-1819 Slavic Philology and Its Cultural 

Contexts

10/2018

Seminář uměleckého překladu v Dunabogdány, József Attila Kör

2/2018 – 6/2018

Maďarsko,  Eötvös  Loránd  Tudományegyetem,  stáž  v rámci  programu 

CEEPUS Network CIII-AT-0037-13-1718 Slavic Philology and Its Cultural 

Contexts

07/2017 – 11/2017

Stipendium  Petőfi  Irodalmi  Múzeum  na  umělecký  překlad  fragmentu 

Évkönyv Pétera Nádase

10/2017

Seminář uměleckého překladu v Dunabogdány, József Attila Kör

9/2016

Maďarský dům překladatelů, polský seminář uměleckého překladu

9/2015 –  6/2016

Balassiho institut, Budapesť, roční studijní program uměleckého překladu, 

diplomový překlad: kapitola z knihy Évkönyv Pétera Nádase

7/2015 – 8/2015

Letní  škola  maďarského  jazyka  a  kultury  v  Debrecíně,  stipendium 

Hungarian Scholarship Board

11/2014

Maďarský dům překladatelů, seminář uměleckého překladu

7/2014 – 8/2014

Letní škola maďarského jazyka a kultury v Debrecíně, rektorské stipendium

09/2011

Jagellonská univerzita, Filologická fakulta, červený diplom

12/2010

Jagellonská  univerzita,  Institut  filozofie,  ocenění  za  nejlepší  diplomovou 

práci na téma východní filozofie
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Účast na na konferencích:

1. Theodor Herzl Distinguished Chair Ph.D. Seminar, Masarykova univerzita 

v Brně,  17.–20. 2.  2019, titul  referátu: The picture of the 20th century 

Europe in the works of Sándor Márai [Obraz Evropy 20. století v tvorbě 

Sándora Máraiho]

2. O  egzystencji.  Między  filozofią  a  literaturą,  Uniwersytet  im.  Adama 

Mickiewicze,  Poznań,  Polsko,  9.–10.  6.  2017,  titul  referátu:  Powrót  do 

stanu  pierwotnego.  Saját  halál (Własna  śmierć)  Pétera  Nádasa  jako 

medytacja na temat życia i śmierci [Návrat do původního stavu. Saját halál 

(Vlastní smrt) Pétera Nádase jako meditace o životě a smrti]

3. Idegen  –  Străinul  –  Stranger,  Sapientia  Erdélyi  Magyar 

Tudományegyetem,  Miercurea  Ciuc  (Csikszereda),  Romania,  21.–

22. 4. 2017,  titul  referátu:  Az  idegenség  fogalma  Márai  Sándor 

Az idegenek című  regényében  a  kulturális  irodalomelmélet 

perspektívájában [Pojem cizoty v románu  Az Idegenek (Cizinci) Sándora 

Máraiho z hlediska kulturní teorie literatury]

4. VIII.  Nemzetközi  Hungarológiai  Kongresszus,  Nemzetközi 

Magyarságtudományi Társaság, Pécsi Tudományegyetem, 22.–27. 8. 2016, 

titul  referátu:  Egzisztencialista  hősök  Márai  Sándor  regényeiben 

[Existencialističtí hrdinové v románech Sándora Máraiho]

5. Kerényi  Grácia.  Emlékkonferencia,  25.–26.  11.  2015,  Uniwersytet 

Warszawski,  Wydział  Neofilologii,  Katedra Hungarystyki,  titul  referátu: 

Środkowoeuropejska  recepcja  twórczości  Sándora  Máraiego 

[Středoevropská recepce tvorby Sándora Máraiho]

6. CLASH  –  Culture,  Anthropology,  History,  Literature,  Sociology, 

Uniwersytet  im.  Adama Mickiewicze w Poznaniu,  5.–6.  12.  2014,  titul 

referátu:  Pojęcie  tożsamości  i  jego  ewolucja  w  twórczości  Sándora 

Máraiego [Pojem identity a jeho evoluce v díle Sándora Máraiho].

7. Idee  i  wartości  w  języku,  historii  i  kulturze,  Uniwersytet  Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie, 13.–15. 11. 2014, titul referátu: „To był wielki dar 

Europy  dla  świata:  humanizm”  –  problematyka  aksjologiczna 

w twórczości  Sándora  Máraiego  [„To  byl  velký  dar  Evropy  světu: 

humanismus“ – axiologická problematika v díle Sándora Máraiho].
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8. Paradygmat kat – ofiara w literaturze i sztuce europejskiej w latach 1989–

2014,  Uniwersytet  Przyrodniczo-Humanistyczny  w  Siedlcach,  7.–

8. 3. 2014,  titul  referátu:  Paradygmat  kat  –  ofiara  w  twórczości  Imre 

Kertésza [Paradigma kat – oběť v díle Imre Kertésze].

9. Język i  jego wyzwania:  Język w Kulturze  i  Kultura  w Języku – nowe 

horyzonty,  PWSZ  Nowy  Sącz,  26.–27.  9.  2013,  titul  referátu:  Analiza 

języka  bajek  Lajosa  Partiego  Nagya  [Analýza  jazyka  pohádek  Lajose 

Partiho Nagye].

10. „Polak  Węgier  –  dwa  bratanki“  –  literatura,  język,  historia,  kultura, 

Uniwersytet Warszawski, 29.–30. 11. 2012; titul referátu: Egzystencjalny 

wymiar  powieści  Występ  gościnny  w  Bolzano Sándora  Máraiego 

[Existenciální rozměr románu Sándora Máraiho Host v Bolzanu].

11. Humor jako wartość w języku, literaturze, edukacji i kulturze, Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej, 24.–25. 9. 2012; titul referátu: Bajkowy świat 

polityki – o  Fülkefor és vidéke Lajosa Partiego Nagya [Pohádkový svět 

politiky – o knize Fülkefor és vidéke Lajose Partiho Nagye].

12. Doktorancka Konferencja Literaturoznawcza Kręgi – Spirale – Powroty, 

Uniwersytet Jagielloński, 25.–26. 5. 2012; titul referátu: Pisarz i jego rola 

powracającym  motywem  w twórczości  Sándora  Máraiego  [Spisovatel 

a jeho role jako vracející se motiv v díle Sándora Máraiho].

13. I Krakowska Konferencja Hungarystów i Polonistów / A Hungarológusok 

és  Polonisták  I.  Krakkói  Konferenciája,  Uniwersytet  Jagielloński, 

13. 3. 2012; titul referátu: Obcy na wyspie – filozoficzny wymiar powieści 

Wyspa Sándora Máraiego [Cizinec na ostrově – filozofický rozměr románu 

Ostrov Sándora Máraigo].

Organizace konferencí:

1. Doktorancka Konferencja Literaturoznawcza Kręgi – Spirale – Powroty, 

Uniwersytet Jagielloński, 25.–26. 5. 2012.

2. Specters  of  the  Author,  1st  International  Seminar  on  Literature, 

Uniwersytet Jagielloński, 6. 4. 2013.
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Pedagogická činnost:

10/2013 – 30/2016

Jagellonská  univerzita,  Krakov,  Filologická  fakulta,  Jazykovědný  ústav, 

Katedra maďarské filologie, přednášky a semináře/cvičení: praktické hodiny 

maďarštiny;  semináře  z  maďarské  literatury  19.  a  20.  století  a  ze  starší 

maďarské literatury (od počátků do konce  osvícenství);  úvod do literární 

vědy.
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